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تصديــــر

يعــد اإلرث احلضــاري للمملكــة العربيــة الســعودية جــزءاً مــن املنظومــة احلضاريــة للعالــم 
القــدمي، وهــو يعكــس العمــق الثقــايف إلنســان اجلزيــرة العربيــة ومــا خلّفــه يف احلقــب 
والعصــور القدميــة منــذ البواكيــر األولــى للخليقــة واملراحــل التاريخيــة املتعاقبــة مــن بقايــا 
ماديــة تعطــي أدلــة وبراهــني ملموســة علــى ذلــك اإلرث وأصالتــه، كمــا يعكــس العالقــة 
احلضاريــة بينــه وبــني املراكــز احلضاريــة احمليطــة باجلزيــرة العربيــة تأثيــراً وتأثــراً يف 
مجــاالت احليــاة املتعــددة: االقتصاديــة منهــا والسياســية واالجتماعيــة والدينيــة، ومــا لعبتــه 

ــة لهــذا اإلنســان. ــة والثقافي ــة الفكري ــورة احلال مــن دور يف تشــكيل وبل

ويأتــي هــذا اإلصــدار مــن حوليــة اآلثــار العربيــة الســعودية )أطــالل( يف عددهــا الثالثــني 
ليضيــف مــا يدعــم ويؤكــد ذلــك البعــد واإلرث مــن خــالل األعمــال والنشــاطات واألبحــاث 
األثريــة للمســح والتنقيــب والتــي ينفذهــا قطــاع اآلثــار واملتاحــف. ومــا حققتــه تلــك األعمــال 
مــن نتائــج نأمــل أن تكــون إضافــة جديــدة لسلســلة نتائــج األعمــال األثريــة الســابقة، كمــا 
نأمــل أن تضيــف للباحــث والقــارئ الكــرمي معلومــات ثريــة عــن تاريــخ وآثــار اململكــة العربيــة 

الســعودية.

النائب لآلثار والمتاحف المكلف
رستم بن مقبول الكبيسي





تقـــــــــــديــم

يصــدر العــدد الثالثــون مــن حوليــة اآلثــار العربيــة الســعودية )أطــالل( يف حلتــه اجلديــدة التــي تســير علــى املنهجيــة األثريــة 
نفســها التــي ينفذهــا قطــاع اآلثــار واملتاحــف مــن حيــث التقاريــر واألبحــاث األثريــة واملبنيــة علــى نتــاج علمــي هــو حصيلــة 
أعمــال ميدانيــة قــام بهــا الباحثــون املتخصصــون مــن اململكــة، وكذلــك أعمــال نفــذت بالتعــاون مــع مراكــز وجامعــات علميــة 

وبحثيــة متخصصــة يف مجــال اآلثــار علــى مســتوى العالــم.

ويحتــوي هــذا العــدد علــى قســمني رئيســني: األول منهمــا مختــص بتقاريــر مشــاريع التنقيبــات األثريــة ونتائــج أعمالهــا؛ ويضــم 
تقريريــن أوالهمــا عــن حفريــة موقــع مينــاء اجلــار األثــري مبركــز الرايــس مبحافظــة بــدر يف منطقــة املدينــة املنــورة يف موســمه 
ــج  ــي، وقــد كشــفت النتائ ــي نفــذت بالتعــاون مــع قســم الشــرق األوســط يف املتحــف البريطان األول )١4٣6هـــ/20١5م( والت
األوليــة عــن األهميــة األثريــة والتاريخيــة للموقــع التــي ترجــع إلــى مــا قبــل اإلســالم؛ واســتمراره كأحــد أهــم موانــئ البحــر 
األحمــر طيلــة القــرون اخلمســة األولــى مــن الهجــرة، كمــا كشــفت النتائــج عــن وجــود بقايــا ثابتــة ملرافــق معماريــة  وأســوار 
وعناصــر ترتبــط بنشــاط املوقــع كمينــاء، كمــا عثــر علــى أنــواع عديــدة مــن املعثــورات الفخاريــة واخلزفيــة والزجاجيــة واحللــي 

وعــدد قليــل مــن العمــالت اإلســالمية وغيرهــا.

 أمــا التقريــر الثانــي فهــو عــن نتائــج أعمــال التنقيبــات األثريــة يف موقــع دادان )اخلريبــة( مبحافظــة العــال يف منطقــة املدينــة 
املنــورة يف موســمها العاشــر )١4٣4هـــ/20١٣م(، والتــي نفــذت بالتعــاون مــع كليــة الســياحة واآلثــار بجامعــة امللك ســعود، والتي 
أبانــت بقايــا معماريــة ترتبــط بعناصــر أخــرى مّت الكشــف عنهــا يف املواســم الســابقة، وترجــع يف تأريخهــا بنــاًء علــى التحاليــل 
والدالئــل والقرائــن األوليــة إلــى بدايــة األلــف األول ق.م، كمــا كشــفت أعمــال التنقيــب عــن مجموعــات متنوعــة مــن املعثــورات 

املنقولــة كالفخــار واملعثــورات احلجريــة واملجامــر واملوائــد واملســارج والتماثيــل والنقــوش واملســكوكات وغيرهــا.  

وأمــا القســم الثانــي منــه فيتنــاول تقاريــر مشــاريع املســح األثريــة؛ ويحتــوي علــى خمســة مشــاريع مّت تنفيذهــا يف عــدد مــن 
مناطــق اململكــة: التقريــر األول منهــا عــن نتائــج مســح مشــروع )دســبيرس( لآلثــار الغارقــة يف جــزر فرســان يف جنــوب غربــي 
اململكــة ملوســم )١4٣5هـــ/ 20١4م( والــذي مّت تنفيــذه بالتعــاون مــع جامعــة يــورك البريطانيــة، وقــد تضمنــت أعمــال البعثــة 
املشــتركة تنفيــذ مســوحات بحريــة حتــت املــاء لعــدد مــن جــزر فرســان، وأخــذ عينــات مــن املواقــع ومســحها بهــدف حتديــد 
النشــاط البشــري علــى هــذه اجلــزر والفتــرات الزمنيــة التــي شــغلها هــذا النشــاط، وقــد أظهــرت النتائــج األوليــة أن تلــك 
ــاه  ــم تغمرهــا املي ــاه يف عصــر ) البليستوســني( وبدايــة عصــر )الهولوســني(، وأّن املنطقــة ل املواقــع كانــت غيــر مغمــورة باملي
إال يف نهايــة العصــر اجلليــدي األخيــر قبــل 6000 ســنة تقريبــاً. أمــا التقريــر الثانــي فيتنــاول املســح األثــري لآلثــار املغمــورة 
بامليــاه قبالــة ســاحل جــدة ملوســم )١4٣6هـــ/ 20١5م( بالتعــاون مــع جامعــة فيلبــس األملانيــة، وخلصــت نتائــج املســح التــي تعــد 
ــادة الدراســات املكتشــفة ســابقاً حلطــام  ــة املشــتركة إلــى زي اســتكماالً ألعمــال املســح األثــري يف املوســمني الســابقني للبعث
ســفينتني غارقتــني تؤرخــان مــن خــالل اآلثــار املكتشــفة بهمــا إلــى القرنــني الثالــث والرابــع امليالديــني، وتــدالن علــى نشــاط 

جتــاري كان يربــط غربــي البحــر األبيــض املتوســط بالســاحل الشــرقي للبحــر األحمــر.

ويرصــد التقريــر الثالــث مشــروع املســح األثــري حتــت املــاء حلطــام ســفينة غارقــة يف أملــج ملوســمي )20١5م/ 20١6م( 
بالتعــاون مــع جامعــة نابولــي اإليطاليــة، وهــو يتضمــن نتائــج أعمــال املســح األثــري حتــت املــاء حلطــام إحــدى الســفن الغارقــة 
يف إحــدى الشــعاب املرجانيــة قبالــة ســاحل أملــج؛ والتــي كشــف بداخلهــا عــن كميــات كبيــرة مــن جــرار التخزيــن واخلــزف 



الصينــي واألوانــي الزجاجيــة ومعثــورات متعــددة أخــرى، وقــد دلــت النتائــج علــى أن حطــام الســفينة يعــود ملنتصــف القــرن 
الثامــن عشــر يف أثنــاء النشــاط التجــاري البحــري بــني مصــر واجلزيــرة العربيــة يف تلــك الفتــرة.  

ويتنــاول التقريــر الرابــع دراســة مســحية ملوقــع املقــر األثــري ملوســم )١4٣6هـــ/ 20١5م( بالتعــاون مــع جامعــة أكســفورد 
البريطانيــة، وقــد أبانــت نتائــج الدراســة األوليــة أّن عمــر املوقــع يعــود لـــ 8000 ســنة مــن اآلن مما يشــير إلى اســتقرار اإلنســان 
وســكنه باملوقــع يف العصــر احلجــري احلديــث واســتمر فيــه حتــى فتــرات الحقــة، كمــا دلــت املعثــورات املكتشــفة واملتمثلــة يف 

املنحوتــات علــى اســتئناس اخليــل يف تلــك الفتــرة. 

أمــا التقريــر اخلامــس فيتضمــن املســح األثــري لســوق عــكاظ ملوســم )١4٣8هـــ/ 20١7م(، والــذي مّت فيــه تســجيل وتوثيــق عدد 
مــن بقايــا وأساســات املنشــآت املعماريــة والكتابــات اإلســالمية والرســوم الصخرية واملنشــآت احلجريــة واملائية.

ويختتــم العــدد بالقســم الثالــث منــه واملختــص بالدراســات التخصصيــة: دراســة لفنــون صخريــة جديــدة يف اململكــة مــن 
موقعــي )أم برقــع( و)أم شــموس( مبنطقــة حائــل، ودراســة أخــرى عــن تتبــع خيــوط احلضــارة املفقــودة يف جزيــرة العــرب مــن 

خــالل دراســة الفنــون الصخريــة املكتشــفة.  

إّن الدراســات األثريــة يف اململكــة ومــا حققتــه مــن نتائــج مــن خــالل أعمــال املســوحات والتنقيبــات األثريــة التــي نفــذت يف 
جميــع املناطــق قــد مّكنــت مــن التعــّرف علــى كــم  هائــل مــن املعلومــات والدالئــل التــي غّطــت فتــرات زمنيــة موغلــة يف القــدم 
ــال شــك  العمــق التاريخــي للمملكــة  ــد ب ــى العصــور اإلســالمية املتأخــرة، وهــي تؤك ــخ حت ــل التاري ــد مــن عصــور مــا  قب متت

العربيــة الســعودية كمركــز مــن املراكــز احلضاريــة يف الشــرق األدنــى والعالــم القــدمي.

رئيس التحرير
مدير عام إدارة البحوث والدراسات األثرية

د. عبد اهلل بن علي الزهراني



القسم األول
تقارير التنقيبات األثرية





املوقع  وأهميته التاريخية واألثرية:

ويبعــد  األحمــر،  البحــر  ســاحل  علــى  اجلــار  مينــاء  يقــع 
حوالــي١0 أكيــال شــمالي بلــدة الرايــس التــي تعــرف اليــوم 

١.١أ(. )اللوحــة  البريكــة  رأس  باســم 

ــرة تســبق العصــر اإلســالمي،  ــاء اجلــار لفت ــخ مين ــود تاري ويع
أول  ـ  ـ رضــي اهلل عنــه  بــن اخلطــاب  وكان اخلليفــة عمــر 
مــن اتخــذ اجلــار مينــاًء رســمياً للمدينــة املنــورة، وكان املينــاء 
يســتقبل الســفن احململــة باملــواد الغذائيــة املرســلة مــن مصــر 
ــر  ــئ البحــر األحم ــد اجلــار أهــم موان ــك يُع ــة، لذل ــى املدين إل

خــالل القــرون اخلمســة األولــى مــن الهجــرة النبويــة.  

يتكــون املوقــع األثــري يف اجلــار مــن عــدد مــن التــالل األثريــة 
تقــع داخــل محيــط ســور املدينــة الــذي تظهــر مالمــح أساســاته 
علــى الســطح  )اللوحــة ١.١ب(، كذلــك تظهــر لنــا علــى ســاحل 
البحــر بقايــا أرصفــة املينــاء القــدمي  )اللوحــة ١.2أ(، ويحيــط 
باملدينــة مــن ثــالث جهــات بقايــا أســوار مدينــة اجلــار، وبنيــت 
ــري املشــذب  ــا مــن احلجــر اجلي ــة اجلــار وبيوته أســوار مدين
بينمــا   ،)١6٣ ص  ١42٣هـــ،  املنــورة  املدينــة  منطقــة  )آثــار 
ــى البحــر، والبحــر يضــرب ســورها  ــة عل ــة مطل ــة الرابع اجله
)احلميــري، ص١5٣(، ومــن املعتقــد أن ســور املدينــة يتصــل 

ــاً كامــاًل للمدينــة. بأرصفــة املينــاء ويشــكل معهــا حتصين

املوقع  يف  نفذها  التي  احملدودة  التنقيب  أعمال  خالل  ومن 
قطاع اآلثار واملتاحف بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني 
يف املاضي، مت اكتشاف أكثر من دور واحد يف بعض منازلها 
حيث   )١6٣ ص  سابق،  مرجع  املنورة،  املدينة  منطقة  )آثار 
أظهرت نتائج الدراسات التي قام بها الدكتور علي غبان خالل 
طبقات  وجود  الدكتوراة،  امليداني ألطروحة  العملي  التطبيق 
أثرية تعود لفترات عصر ما قبل اإلسالم والعصر اإلسالمي 
واخلزف  الفخار  أبرزها  أثرية  مواد  على  عثر  كذلك  املبكر. 
اإلسالمي املبكر، واخلزف الصيني املستورد .                             

اجلار يف ُكتب الرحالة واجلغرافيني

ما قاله ابن حوقل: 

اجلــار فرضــة املدينــة املنــورة وهــي علــى ثــالث مراحــل منهــا 
علــى شــط البحــر، وهــى أصغــر مــن جــّدة وجــّدة، فرضــة 
ألهــل مكــة علــى مرحلتــني منهــا علــى شــّط البحــر، وكانــت 
عامــرة كثيــرة التجــارات واألمــوال. ولــم يكــن باحلجــاز بعــد 
مكــة املكرمــة أكثــر مــاالً وجتــارة منهــا، وكانــت جتاراتهــم تقــوم 
ــا أقــام بهــا ابــن جعفــر احلســني تشــّتت أربابهــا  بالفــرس فلّم

ــل ١4٣0 هـــ، ص ٣6(. ــا )ابــن حوق ورزحــت أحواله

ما قاله عرام السلمي: 

مينــاء اجلــار يقــع علــى شــاطئ البحــر، ترفــأ إليــه الســفن مــن 
أرض احلبشــة ومصــر ومــن البحريــن والصــني، وهــي قريــة 
آهلــة شــرب أهلهــا مــن البحيــرة، وباجلــار قصــور كثيــرة )منازل 
متعــددة األدوار(، كمــا وصــف الســلمي اجلــار بــأن نصفهــا يف 
جزيــرة علــى البحــر والنصــف اآلخــر علــى الســاحل، ومبقابــل 
ــا  ــر إليه ــل، ال يعب ــاًل يف مي ــون مي ــرة يف البحــر تك اجلــار جزي
إال بواســطة الســفن، وهــي مرفــأ احلبشــة خاصــة، وســكانها 
ــى فرســخني  ــن عل ــاء م ــون بامل جتــار كنحــو أهــل اجلــار، ويؤت

)الســلمي، ١٣7٣ هـــ، ص ٩(.
)الفرسخ قدره ثالثة أميال وامليل ١.60 كيل(.

ما قاله املقدسي:

اجلــار تقــع علــى ســاحل البحــر و محّصنــة بثالثــة حيطــان 
وأنهــا  عامــرة،  وســوق  شــاهقة  دور  بهــا  البحــري،  والرابــع 
خزانــة املدينــة املنــورة، وقراهــا ومدنهــا يحمــل إليهــم املــاء مــن 
بــدر، والطعــام مــن مصــر وليــس جلامعهــم صحــن )املقدســي، 

.)8٣ ص 

 تقرير حفرية يف موقع ميناء اجلار األثري مبركز الرايس
مبحافظة بدر يف منطقة املدينة املنورة )املوسم األول ١٤٣٦هـ / ٢٠١٥م(

 خالد أسكوبي، ماجد العنزي، عبيد الزهراني، وليد مزين، محمود هواري،
روبرت تشامبان، كارولني حبرون، حاثيو وليامز، عبد اجلبار مدني
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ما قاله البكري األندلسي : 

اجلــار بالــراء املهملــة: هــو ســاحل املدينــة، وهــي قريــة كثيــرة 
القصــور، كثيــرة األهــل، علــى شــاطئ البحــر،  فيمــا يــوازى 
املدينــة، ترفــأ إليهــا الّســفن مــن مصــر وأرض  احلبشــة، ومــن 
البحريــن والصــني، ونصفهــا يف جزيــرة مــن البحــر، ونصفهــا 
ــرة  مــن البحــر،  اآلخــر يف الســاحل. ومبقابلهــا قريــة يف جزي
تكــون ميــاًل يف ميــل، ال يعبــر إليهــا إال بواســطة الّســفن، وهــى 
مرفــأ للحبشــة خاّصــة، يقــال لهــا قــراف، وســكانها جتــار، 
وكذلــك ســّكان اجلــار، ويؤتــون باملــاء علــى فرســخني مــن وادي 
يليــل، الــذي يصــّب يف البحــر هنــاك )األندلســي، ص ص، 

.)٣56-٣55

ما قاله احلازمي الهمداني

بينهــا  البحــر،  علــى ســاحل  هــي مدينــة  راءٌ:  آخــره  اجلــار 
وبــني املدينــة املنــورة يــوٌم وليلــة، ترفــأ إليــه الســفن مــن أرض 
احلبشــة، ومــن البحريــن، والصــني، وبهــا منبــر، وهــي آهلــة 
ــل، وباجلــار قصــور  ــرة، هــي عــني يلي ــا مــن البحي شــرب أهله
كثيــرة، ونصــف اجلــار يف جزيــرة مــن البحــر، ونصفهــا اآلخــر 
علــى الســاحل، وبحــذاء اجلــار قريــة يف جزيــرة مــن البحــر 
الســفن،  بواســطة  إال  إليهــا  يعبــر  ال  ميــل،  ميــاًل يف  تكــون 
وهــي مرســي احلبشــة خاصــة، يقــال لهــا قــراف وســكانها 
جتــار كنحــو أهــل اجلــار، يؤتــون باملــاء مــن علــى فرســخني 

.)١77 ص  )الهمدانــي، 

ما قاله ياقوت احلموي

اجلــار بتخفيــف الــراء، مدينــة علــى ســاحل بحــر القلــزم، بينهــا 
ــة نحــو مــن  ــني أيل ــا وب ــة، وبينه ــوم وليل ــورة ي ــة املن ــني املدين وب
عشــر مراحــل، وإلــى ســاحل اجلحفــة نحــو ثــالث مراحــل، 
وهــي يف اإلقليــم الثانــي، طولهــا مــن جهــة املغــرب أربــع وســتون 
درجــة وعشــرون دقيقــة، وعرضهــا أربــع وعشــرون درجــة، 
ــا الســفن مــن أرض احلبشــة ومصــر  وهــي فرضــة ترفــأ إليه
وعــدن والصــني وســائر بــالد الهنــد، ولهــا منبــر، وهــي آهلــة، 
وشــرب أهلهــا مــن البحيــرة، وهــي عــني يليــل، وباجلــار قصــور 
كثيــرة، ونصــف اجلــار يف جزيــرة مــن البحــر ونصفهــا اآلخــر 

علــى الســاحل، وبحــذاء اجلــار جزيــرة يف البحــر تكــون ميــاًل 
يف ميــل، ال يعبــر إليهــا إال بالســفن، وهــي مرســى احلبشــة 
خاصــة، يقــال لهــا قــراف، وســكانها جتــار كنحــو أهــل اجلــار 
يؤتــون باملــاء مــن فرســخني ذكــر ذلــك كلــه أبــو األشــعث الكنــدي 
عــن عــّرام بــن األصبــغ الســلمي، وقــد ســمي ذلــك البحــر كلــه 
اجلــار، وهــو مــن جــّدة إلــى قــرب مدينــة القلــزم )احلمــوي، 

جلــد 2، ٩2-٩٣( . 

ما قاله عبد املؤمن البغدادي

اجلــار بتخفيــف الــراء: مدينــة علــى ســاحل بحــر القلــزم، بينهــا 
وبــني املدينــة يــوم وليلــة، وبينهــا وبــني أيلــة نحــو مــن عشــر 
مراحــل، وإلــى ســاحل اجلحفــة نحــو ثــالث مراحــل، وهــي 
فرضــة ألهــل املدينــة املنــورة ترفــأ إليهــا الســفن، مــن أرض 

احلبشــة ومصــر وعــدن.

ــل  ــل يف مي ــراف، مي ــا ق ــال له ــرة  يف البحــر، يق وباجلــار جزي
ــرب مــن  ــاء يف الِق ــون بامل ــل أهــل اجلــار يؤت ــار مث يســكنها جّت
فرســخني، وقــد يســّمى ذلــك البحــر كلـّـه مــن جــّدة إلــى مدينــة 

ــزم اجلــار )البغــدادي، ١4١2 هـــ، ص ٣05(. القل

ما قاله احلميری

اجلــار مدينــة باحلجــاز علــى ســاحل البحــر ممــا يلــي املدينــة 
املنــورة؛ وهــي آهلــة عامــرة كانــت قبــل هــذا مدينــة قريبــة 
ــر  ــا كبي ــة وليــس به ــا قاصــدة ومقلع مــن جــّدة، واملراكــب إليه
جتــارة، ومــن اجلــار إلــى جــّدة نحــو عشــرة أيــام يف البــّر يبعــد 
البحــر تــارة  ويقــرب تــارة أخــرى، وأكثــر هــذه املراحــل يف رمــال 
ناشــفة وطــرق دارســة يســتدل فيهــا بالبحــر واجلبــال، وقالــوا: 
البحــر األعظــم مــن املدينــة علــى ثالثــة أيــام وســاحلها موضــع 
يقــال لــه اجلــار، وفيــه ترســو املراكــب التــي حتمــل الطعــام مــن 

مصــر.  

النبــي  ومدينــة اجلــار مدينــة مســّورة وهــي ســاحل مدينــة 
صلــى اهلل عليــه وســلّم؛ وهــي حســنة البنــاء جــداً، والبحــر 
يضــرب ســورها، ولهــا أســواق ومســجد جامــع، ولهــا أحســاء 
خــارج املدينــة يســقون منهــا، ولهــم مواجــل ملــاء املطــر، ومنهــا 
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يصعــد مــن أراد مدينــة النبــي صلـّـى اهلل عليــه وســلّم، ويخــرج 
أهلهــا كل يــوم إذا فتــح بــاب مدينتهــا الشــرقي إلــى بــاب محنــي 
هنــاك يســمى بــاب النبــي صلّــى اهلل عليــه وســلّم فيســتقبلون 
بوجوههــم املدينــة املنــورة شــرقاً ويســلمون ويدعــون وينصرفون 
ــدر نحــو املشــرق إذا  ــى ب ــك، ومــن اجلــار إل ــم مــن ذل ــد له الب
ــن اخلطــاب  ــاًل، وقــال يومــاً عمــر ب ــة عشــرون مي أردت املدين
رضــي اهلل عنــه خطــر علــى قلبــي شــهوة احليتــان فركــب يرفــأ 
راحلــة إلــى اجلــار فســار أربعــاً وأتــى بهــا، فــرأى عمــر رضــي 
اهلل عنــه الراحلــة فقــال: عذبــت بهيمــة مــن البهائــم يف شــهوة 

ــري، ص، ١5٣(. ــه عمــر )احلمي ــر، واهلل ال يذوق عم

أعمال املسح السطحي

األثــري،  اجلــار  مينــاء  ملوقــع  ومخططــات  خرائــط  أعــدت 
تضمنــت مجموعــة مــن اخلرائــط الكنتوريــة والشــبكية ملواقــع 
املدينــة الســكنية ومنطقــة التــالل داخــل ســور املدينــة وخــارج 
ــة،  ــم األثري ــع مســاحي ألهــم املعال ــى رف ــة إل الســور، باإلضاف
ــم  ــة املكتشــفة، وتوثيــق كافــة املعال ــم األثري ورصــد كافــة املعال
املســح  أثنــاء  يف  األثــري  اجلــار  مينــاء  موقــع  يف  األثريــة 
ــر  ــك فقــد مت تصوي ــى ذل ــة إل التســجيلي والتوثيقــي، باإلضاف
كافــة املعالــم األثريــة ملينــاء اجلــار، وتصويــر كافــة تفاصيــل 
تلــك املعالــم األثريــة املكتشــفة التــي شــملت التــالل والســور 

واملدينــة الســكنية وأرصفــة املينــاء. 

كمــا قــام فريــق التنقيــب مبســح كامــل املواقــع األثريــة التــي 
شــملت املدينــة الســكنية وتوثيقهــا وتســجيلها؛ بعضهــا احتــوت 
علــى أساســات مبــان تشــكل وحــدات معماريــة، باإلضافــة 
إلــى قنــوات مائيــة تظهــر لنــا أساســات مبانيهــا علــى الســطح 
مــع آثــار بركــة قدميــة، وكذلــك بقايــا مبنــى ضخــم يقــع يف 
وســط املدينــة الســكنية رمبــا يكــون قصــراً أو مســجداً، كمــا مت 
رصــد أساســات املبانــي املنتشــرة علــى ســطح املوقــع، كذلــك 
وملحقاتــه  ومعاملــه  املدينــة  ســور  آثــار  وتوثيــق  تســجيل  مت 

الدفاعيــة. 

املعثورات األثرية

عــدد  عــن جمــع  املســح  أثنــاء  لنــا يف  النقــاب  كشــف  لقــد 
ــا قطــع ألوان  ــة واملتنوعــة، منه ــة الدقيق ــورات األثري ــن املعث م
فخاريــة وخزفيــة، وهــي عبــارة عــن أجــزاء لكســر مــن فوهــات، 
ومقابــض، وأبــدان، وقواعــد جــرار، وأباريــق، وقــدور وأكــواب، 
ــون  ــي بل ــر املزجــج والفخــار املزجــج املطل ــك الفخــار غي وكذل
أزرق غامــق أو أخضــر، وكذلــك أيضــاً اخلــزف املطلــي  بألــوان 

ــي »بروســلني - ســيلدون«. ــددة، واخلــزف الصين متع

إضافــة إلــى ذلــك املعثــورات الزجاجيــة حيــث عثــر عليهــا يف 
أثنــاء املســح بأنــواع وأشــكال وألــوان مختلفــة، منهــا األخضــر 
واألزرق واألســود، وأنــواع الزجــاج املكتشــف علــى ســطع املوقــع 
متوســط احلجــم لقواريــر، وأكــواب، وبواتــق، وهــو عبــارة عــن 
أجــزاء مــن أبــدان، ورقــاب وحــواف وقواعــد )اللوحــة ١.5ج(.

كمــا مت العثــور علــى معثــورات رمبــا تكــون مكاييــل وزن دائريــة 
دقيقــة مصنوعــة مــن الزجــاج. 

أمــا احلجــر الصابونــي فقــد وجــد بأشــكال مختلفــة، وهــو 
ــه  ــا ل ــة األحجــام، بعضه ــدور مختلف ــن ق ــارة عــن أجــزاء م عب

مماســك تبــرز عــن البــدن.

كذلــك عثــر علــى عــدد ســت عمــالت حتتــاج إلــى تنظيــف 
تفاصيلهــا. ملعرفــة  ودراســة  وصيانــة 

أيضــاً أظهــر لنــا أعمــال املســح الســطحي عــدداً مــن املعثــورات 
املتنوعــة مثــل مجموعــة مــن القطــع النحاســية أهمهــا ملعقــة 
صغيــرة،  وكذلــك عــدد مــن اخلــرز  املصنــوع مــن الزجــاج 

امللــون.

حيــث اشــتهر وازدهــر موقــع مينــاء اجلــار األثــري املطــل علــى 
البحــر األحمــر خــالل فتــرة مــا قبــل اإلســالم وخــالل الفتــرة 
وعمرانيــة  جتاريــة  بنهضــة  واملتأخــرة  املبكــرة  اإلســالمية 
واســعة حيــث تشــير لنــا املصــادر التاريخيــة اإلســالمية بذلــك. 
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املعثورات الفخارية

ُعثــر علــى أنــواع مــن الكســر الفخاريــة منهــا املطلــي واملزخــرف 
وغيــر املطلــي، وكذلــك اخلــزف املزجــج واخلــزف الصينــي 

»بورســلني - ســيلدون« 

١- الفخار غير املزجج

مختلفــة  وأحجــام  وبأشــكال  الفخــار  مــن  كســر  علــى  ُعثــر 
منهــا مــا صنــع يدويــاً ذي قواعــد مســطحة، وأنــواع أخــرى 
مــن الفخــار صنــع بواســطة الــدوالب منــه األحمــر والبيــج، 
وكذلــك ظهــر الفخــار ذو اللــون البرتقالــي والــذي عثــر منــه 
علــى كســر كبيــرة رمبــا تخــص آنيــة وجــراراً كبيــرة، كمــا عثرنــا 
علــى مجموعــة مــن الكســر املتوســطة احلجــم التــي متثــل 
أجــزاء مــن أباريــق ودوارق ومزهريــات، جنــد لهــا مثيــاًل يف 
أحــد القصــور املطلــة علــى العقيــق والــذي مت التنقيــب فيــه 

.)24٩ ١4٣5هـــ،  )أســكوبي، 

٢- اخلزف الصيني »بورسلني - سيلدون«

ــر  ــي ُعث ــورات الت ــد مــن أهــم املعث ــوع مــن اخلــزف يُع هــذا الن
الســطحي، حيــث  املســح  أثنــاء  منهــا يف  قليلــة  علــى كســر 
النــوع مــن اخلــزف يعــد مــن أهــم مراحــل تطــور  إن هــذا 
صناعــة اخلــزف خــالل القــرن الثالــث مــن الهجــرة النبويــة 
مقارنــة مبثيالتهــا مــن خــزف البورســالن األبيــض الــذي يعــد 
تقليــداً خلــزف البورســالن الصينــي، املكتشــف يف موقــع قــرح 
)املابيــات(، )املعيقــل، ١4٣2 هـــ، ص 42( )اللوحــة ١.5أ(.

٣- اخلزف املزجج

مت جمــع كســر مــن اخلــزف املزجــج، وهــذا النــوع مــن األوانــي 
اخلزفيــة قــد حظــي باهتمــام صانعــي الفخــار خــالل العصــر 
فيــه  امتزجــت  حيــث  والعباســي  األمــوي  املبكــر  اإلســالمي 
مهــارة صانــع اخلــزف. وبأشــكال وطــرز مختلفــة بعــض منهــا 
مــن  عــدد  كمــا مت جمــع  نباتيــة وهندســية،  زخــارف  عليــه 
قواعــد دائريــة وكذلــك أجــزاء مختلفــة حلــواف آنيــة وأبــدان 

وأجــزاء مــن أكــواب صغيــرة احلجــم ومتوســطة. 

ــد مــن أجــود أنــواع املنتجــات اخلزفيــة خــالل  وهــذا النــوع يُع
العصــر اإلســالمي؛ وهــو مــن أهــم الصناعــات اخلزفيــة التــي 
ابتكرهــا املســلمون خــالل القرنــني األول والثانــي الهجريــني 

)الراشــد، ١4١2هـــ، ص 24٣(.

٤- الزجاج

اكتشــفت يف أثنــاء املســح مجموعــة كبيــرة مــن كســر الزجــاج؛ 
منهــا مــا هــو شــبه مكتمــل واآلخــر عبــارة عــن كســر كثيــرة تعــود 
ألكــواب وقواريــر وأواٍن مختلفــة األشــكال واألحجــام، وقــد 
تشــكلت تلــك املصنوعــات الزجاجيــة بألــوان مختلفــة؛ منهــا 
علــى ســبيل املثــال الشــفاف واألزرق واللــون األزرق، الــكامت 
واللــون األخضــر واألســود، وعثــر علــى مثيــل لــه يف حفريــة 
لقصــر أمــوي مطــل علــى وادي العقيــق )أســكوبي ١4٣5هـــ، 

.)25١ ص 

كمــا عثرنــا خــالل املســح علــى كســر متثــل يف معظــم، األحيــان 
آنيــة صغيــرة وقواريــر ملونــة باللــون األخضــر واألزرق، إضافــة 
إلى كسر أخرى شفافة بدون ألوان )معيقل، ١4٣2هـ، ص 4٣(.

٥- املكاييل الزجاجية

ُعثــر علــى عــدد مــن اآلنيــة رمبــا تكــون ملكاييــل زجاجيــة دائريــة 
الشــكل، عليهــا كتابــة توضــح رمبــا مقــدار الوزن وعهــد اخلليفة 
الــذي صنــع فيــه. وهــذه املكاييــل الزجاجيــة املخصصــة لــوزن 
العطــور أو الســوائل الطبيــة الدقيقــة أو املشــغوالت الذهبيــة 
املوازيــن   املســلمون  العــرب  صنــع  حيــث  الــوزن،  الدقيقــة 

ــج مــن الزجــاج )اللوحــة ١.6ب(.  والِصنَ

٦- األدوات احلجرية

ُعثــر علــى مجموعــة مــن األدوات احلجريــة؛ منهــا املكتملــة 
مــن  مصنوعــة  ألواٍن  تعــود  وأجــزاء  مكتملــة  شــبه  وأخــرى 
احلجــر؛ ومــن تلــك األدوات احلجريــة التــي عثــر عليهــا داخــل 
مربعــات احلفريــة جــزء مــن رحــى مــن احلجــر النــاري ومســن 

مــن احلجــر. 



١١ ميناء اجلار األثري مبركز الرايس )املوسم األول ١4٣6هـ / 20١5م(

٧- احلجر الصابوني

ُعثــر علــى أدوات مصنوعــة مــن احلجــر الصابونــي، وهــي 
عبــارة عــن مجموعــة مــن الكســر متثــل أجــزاء مــن أواٍن للطبــخ 
ــة  ــا عناصــر زخرفي ــى بعــض منه ــام ، وعل وأواٍن حلفــظ الطع

هندســية )اللوحــة ١.7أ(. 

٨- احللي و أدوات الزينة

ُعثــر خــالل املســح الســطحي ملوقــع اجلــار علــى عــدد مــن 
نحاســية  قطــع  املثــال  ســبيل  علــى  منهــا  املعدنيــة،  القطــع 
متنوعــة كانــت تســتخدم كأدوات للزينــة وملعقــة مــن النحــاس. 

أمــا األحجــار الكرميــة فقــد عثرنــا علــى عــدد مــن خــرز دائريــة 
ــا  ــوان مختلفــة مصنوعــة مــن الزجــاج، كمــا عثرن الشــكل وبأل
علــى عــدد مــن املشــاغل الصدفيــة وكميــات كبيــرة مــن القواقــع 

واألصــداف البحريــة املنتشــرة علــى ســطح املوقــع.

٩- العمالت

ُعثــر خــالل املســح الســطحي ملوقــع اجلــار األثــري علــى عــدد 
ســت عمــالت، لــم يتــم معرفــة هويتهــا حيــث لــم تنظــف وتعالــج 

يف املعامــل املتخصصــة بذلــك )اللوحــة ١.8ج(.  

املصادر واملراجع

أسكوبي، خالد محمد عباس، وآخرون، ١427هـ/2006م - 
»تقريــر عــن املســوحات األثريــة يف وادي العقيــق جنــوب 
املدينــة املنــورة«، حوليــة اآلثــار الســعودية )أطــالل( العــدد 

التاســع عشــر، ص ٩5، ص ص ١١٣-١١5.

أســكوبي، خالــد محمــد، ١4٣5هـــ حفريــة أثريــة يف قصور - 
عــروة بالقــرب مــن وادي العقيــق املبــارك باملدينــة املنــورة 
ــة، دول  ــات احلديث ــالث مواســم مــن التنقيب مــن خــالل ث
مجلــس التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة عبــر العصــور، 
سلســلة مــداوالت علميــة محكمــة للقــاء الســنوي للجمعيــة 

- ١4، ص 24٩.

ــد احلــق، -  ــن عب ــد املؤمــن  ب ــن عب ــي الدي ــدادي، صف البغ
مراصــد االطــالع علــى أســماء األمكنــة والبقــاع، مجلــد١، 

ط ١، بيــروت ١4١2هـــ، ١٩٩2م، ص ٣05.

احلازمــي، الهمدانــي األماكــن أو مــا اتفــق لفظــه وافتــرق - 
مســماه مــن األمكنــة، ص ١77.

إحســان -  حتقيــق  املنعــم،  عبــد  بــن  محمــد  احلميــري، 
عبــاس، الــروض املعطــار يف خبــر األقطــار، بيــروت، ص 

.١5٣

بيــروت، -   ،2 جلــد  البلــدان،  معجــم  ياقــوت،  احلمــوي 
.٩-٩٣2 ص  ١٣76هـــ، 

هـــ/2000م، -   ١42١ العزيــز،  عبــد  بــن  ســعد  الراشــد، 
دراســات يف اآلثــار اإلســالمية املبكــرة باملدينــة املنــورة، 
الطبعــة األولــى، الريــاض: مؤسســة احلزميــي للتجــارة 

.٩0 ص  والتوكيــالت، 

ــال تهامــة -  ــاب أســماء جب ــغ، كت ــن األصب الســلمي عــرام ب
وســكانها، حتقيــق عبــد الســالم هــارون، الطبعــة األولــى 

القاهــرة، ١٣7٣هـــ، ص ٩.

ــار اإلســالمية يف شــمال -  ــم، اآلث ــن إبراهي ــي ب ــان، عل الغب
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غــرب اململكــة، مدخــل عــام، الطبعــة األولــى ،الريــاض 
١4١4هـــ - ١٩٩٣م: ص ص ١8-2.

املعيقــل، وآخــرون، ١4٣2هـــ/20١١م »تقريــر عــن أعمــال - 
التنقيــب يف موقــع قــرح )املابيــات( بالعــال املوســم الثانــي 
لعــام ١426هـــ-2005م«، حوليــة اآلثار الســعودية )أطالل( 

العــدد الواحــد والعشــرون، ص ص 42-4٣.

املقدســي، شــمس الديــن، أحســن التقاســيم يف معرفــة - 
األقاليــم، الطبعــة األولــى، الــدار العربيــة للعلــوم ،بيــروت، 

2004م، ص 8٣.

األندلســي، أبــي عبيــد، عبــد اهلل بــن عبد العزيــز البكري، - 
معجــم مــا اســتعجم مــن أســماء البــالد واملواضــع، مجلــد 

١، اجلزء األول، ١٩٩8م: ص ص ٣55-٣56.

األنصــاري، عبــد القــدوس، بــني التاريــخ واآلثــار، الطبعــة - 
الثانيــة ١٣٩١هـــ - ١٩7١م: ص 488.

األرض، -  صــورة  حوقــل،  بــن  القاســم  أبــي  النصيبــي، 
.٣6 ص  200٩م،  ١4٣0هـــ،  القاهــرة،  األولــى،  الطبعــة 

سلســلة آثــار اململكــة العربيــة الســعودية، آثــار منطقــة - 
.١6١، ٣62 الريــاض، ١42٣هـــ: ص ص  املنــورة،  املدينــة 



 نتائج أعمال التنقيب امليداني يف دادان )اخلريبة( بالعال
)املوسم العاشر ١٤٣٤هـ / ٢٠١٣ م(.

ســليمان الذييب، ، إبراهيم مشــبي، فؤاد العامر، محمد الديري، ســعيد األحمري،  
مبارك الدوسري، محمد السحيمي

الوحدة الثالثة عشرة:

ــى  ــا، عل ــذا املوســم مــن »١5« مربًع ــب له ــت وحــدة التنقي تكون
ــي: النحــو التال

3K=12K=22L=326N=426M=526L=6
26K=726J=825J=1325K=1425L=1525M=16
25N=171N=1825I=39

ــررة- بأطــوال  ــت - حســب اخلطــة املق ــات وضع وهــذه املربع
بواقــع فاصــل )0،5م( مــن كل ضلــع؛ وهكــذا كانــت  5×5م، 
4م×4م. هــي:  الواحــد  املربــع  يف  عنهــا  املنقــب   املســاحة 
الفواصــل.  هــذه  اُزيلــت  فتــرة الحقــة  )اللوحــة 2.١أ(، ويف 
والحًقــا تكونــت مــن هــذه املربعــات وحــدات معماريــة عرفناهــا 

ــًزا.  ــزات«، وعددهــا »24« حي ــا بـــ: »احلي اصطالًح

التسلسل الطبقي:

تبــني للفريــق بعــد انتهــاء العمــل يف الوحــدات املعماريــة للوحــدة 
الثالثــة عشــرة أن التسلســل الطبقــي يف الوحــدة ال يختلــف 
كثيــًرا - كمــا نتصــور - عــن التسلســل الطبقــي العــام للموقــع 

ككل، فكانــت علــى النحــو التالــي:

الطبقة السطحية:

وقــد امتــدت الطبقــة بعمــق يزيــد علــى املتــر يف بعــض أجــزاء 
ــرى  ــًدا يف الســاحة الكب ــى ١54ســم، وحتدي الوحــدة، وصــل إل

)املربعــات:١، 2، ٣(.

وممــا ال شــك فيــه أن الوحــدة علــى العمــوم قــد تعرضــت للنبش 
 والتفريــغ )ظ ٣4(، يف العديــد مــن املربعــات منها املربع رقم 6.

الرملــي،  احلجــر  همــا:  نوعــني  مــن  أحجارهــا  وتكونــت 
 وهــو األغلــب األعــم، وأحيانــاً قليلــة مــن احلجــر البركانــي
)ظ 86(، وكذلــك يف الغرفــة اخلامســة )املربــع ١4(؛ وهــي 
ذات  احلجــم  حيــث  مــن  لكنهــا  األشــكال،  مختلفــة  أحجــار 
ــة منهــا كان  حجمــني: املتوســط والصغيــر، كمــا أن نســبة قليل
مشــغوالً )املربعــان: 4، ١4(. منهــا مــا هــو حجــارة بنــاء بعضهــا 
إلــى أنهــا قــد  مقطــوع بشــكل جيــد ومشــذب، ممــا يشــير 

اســتخدمت يف البنــاء. 

وقــد وجدنــا بهــا عــدداً مــن الظواهــر املتحركــة والثابتــة، إذ 
تخللهــا يف بعــض األحيــان التربــة الطينيــة )الظواهــر: 50، 57، 
١56(، وأحيانــاً أخــرى جنــد أيًضــا طبقــة مــن التربــة احلمــراء 
)الظاهرتــان: ١0، 26(، جــاءت إمــا مــن تفتــت األحجــار، أو 
مّمــا جترفــه الســيول واألمطــار إلــى هــذا املــكان مــن أتربــة 
وحجــارة صغيــرة. ولــم تخــل هــذه الطبقــة مــن الكتــل؛ إمــا 
الطينيــة )ظ١٣١(، والتــي كانــت بطــول »١١5ســم«، وعــرض 
 ،42  ،4١ )الظواهــر:  احلجريــة  املجموعــات  أو  »١١0ســم«. 
52، 5٣، 55(، الثانيــة منهــا كانــت علــى شــكل أقــواس، أمــا 
الظواهــر الثابتــة، فتمثلــت بالعناصــر املعماريــة منهــا جــداران 

)الظاهرتــان: 4٩، ١١4(، أو عنصــر معمــاري )ظ٣6(. 

وقــد اختلفــت ســماكة هــذه الطبقــة مــن مربــع إلــى آخــر، لكنهــا 
يف النهايــة كانــت تنتهــي بســبب أحــد العاملــني التاليــني:

التــي  اجلــدران  تلــك  بقايــا  مــن  القريبــة  املناطــق  يف   -١
املعماريــة. العناصــر  مثــل  التخريــب،  مــن  ســلمت 

ظهــور طبقــة أخــرى بحيــث تنتهــي هــذه الطبقــة أحياًنــا   -2
الطبقــة  الســطح، مثــل ظهــور  مــن  يف منطقــة قريبــة 
املربــع  يف   ،)١24  ،١2٣  ،١22 )الظواهــر:  احلمــراء 

400ســم. وعرضهــا:  طولهــا  كان  والتــي  رقــم:١4، 
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وبعــد دراســتنا للطبقــة الســطحية التــي متثلهــا علــى ســبيل 
املثــال: الظواهــر )١، ٩، ١7، 25، ٣٣، 4١، 42، 45، 47، 4٩، 
 ،)257 ،2١5 ،2١4 ،١8١، ١75 ،١47 ،١١2 ،١05 ،8٩ ،86 ،50

يتضــح مــا يلــي:

أن نشــاًطا بشــرًيا واضًحا قد مت بعد مرحلة الهجران  أ- 
األخيــر للموقــع، وقــد متثــل هــذا النشــاط  يف أعمــال 
النبــش والتخريــب، باإلضافــة إلــى نــزٍع ورفــٍع ألحجــار 
ــاء. واملالحــظ أن هــذا النشــاط البشــري منتشــر  البن

يف كامــل املوقــع، وال يــكاد يخلــو منــه تــل أثــري.

أن عمــق هــذا النشــاط البشــري )النبــش والتخريــب(  ب- 
امتــد  إن أعمــق منطقــة  إذ  إلــى »١86ســم«،  وصــل 
إليهــا هــذا النشــاط البشــري املتأخــر كان يف الســاحة 
ــز رقــم: ١2، مبنســوب  ــًدا أســفل احلي ــة، وحتدي الثالث
املرحلــة  يتجــاوز  ال  تأثيــره  لكــن  »740.44م«١،  بلــغ 

الرئيسة )اللحيانية( يف املوقع. 

والتــي  والشــكل  احلجــم  املختلفــة  األحجــار  كثافــة  ج- 
انتشرت يف كامل الوحدة.  

 د- أن معثــورات هــذه الطبقــة -علــى مســتوى الوحــدة- 
كانــت مــواد حجريــة بلغــت »١2٣«، منهــا »٣7« معثــورة 
)انظــر املعثــورات(؛ وقــد تراوحــت بــني أدوات الطحــن 
والســحن، واألحــواض، إضافــة إلــى كثيــر مــن الكســر 
الفخاريــة؛ والتــي بلغــت يف مجموعهــا »2044« كســرة؛ 

وقــد توزعــت معثوراتهــا علــى النحــو التالــي:

الزينةاملعدنيةالفخاريةاحلجرية
١2٣20442١

وأبــرز معثــورات هــذه الطبقــة هــي: مبخــرة مســتطيلة الشــكل 
ــن برســم  ــي مزي ــي )١0/١/2(، وحجــر رمل مــن احلجــر الرمل

ــا إلــى أنــه مت الكشــف عــن نشــاط بشــري معاصــر، متثــل  ١  نشــير هن
نــار يف   إيقــاد  مــن  األهالــي(  مــن  )أو مجموعــة  أحدهــم  قيــام  يف 
املربــع رقــم 6، علــى منســوب »74١،7٩م«، )ظ44(، أي علــى عمــق 
»٣0ســم«؛ حيــث ُعثــر علــى كســر مــن العظــام احليوانيــة، إضافــة إلــى 
كســر صغيــرة مــن الفحــم األســود، كمــا وجدنــا »أكيــاس بالســتيك« يف 
اجلهــة الشــرقية مــن اجلــدار )ظ١٩4( علــى عمــق بلــغ »١6١ســم«.

ثعبــان مــزدوج )١0/١5/١56(، إضافــة إلــى فــص خــامت دائــري 
الشــكل أبيــض اللــون )١0/١8/67(، وأخيــًرا معثورتــان متيزتــا 
بظهــور كتابــة عليهمــا: األولــى: فوهــة إنــاء وبدنــه مــن املرمــر 
)١0/2/١١(، والثانيــة حجــر رملــي عليــه نقــش حليانــي مكــون 

مــن ســطرين )١/١/١0(.

ونشــير هنــا إلــى أن التربــة البيضــاء اللــون املختلطــة بحصــى 
صغيــرة واملنتشــرة علــى مســتوى الوحــدة هــي نتيجــة لعمليــات 

النبــش التــي أدت لتفريغهــا مــن أماكنهــا األصليــة )ظ٣٣(.

الطبقة احلمراء:

باســتخدام   - الســطحية  الطبقــة  رفــع  مــن  االنتهــاء  بعــد 
األيــدي - ظهــرت لنــا تربــة حمــراء اللــون جــاءت يف ثــالث 
وعشــرين ظاهــرة، نتيجــة لتفتــت يف األحجــار الرمليــة ذات 
اللــون األحمــر، وذلــك علــى مســتوى الوحــدة مــا عــدا املربعــات: 
5، ١5، ١6؛ أمــا ملــاذا لــم تظهــر هــذه الطبقــة يف هــذه املربعــات 
يف  أخذنــا  إن  إال  بســهولة،  اإلجابــة  ميكننــا  فــال  الثالثــة؟ 
ــاع الواضــح يف منســوب املربعــني )١5، ١6(،  احلســبان االرتف
ــى مســتوى البحــر »74٣،07م«،  ــه عل ــى منســوب ل فــاألول أعل
دون  حــال  قــد  ارتفاعهمــا  إن  ونقــول  »742،54م«،  والثانــي 
تدفــق ميــاه األمطــار، أمــا املربــع رقــم 5 فيبــدو أن الســبب هــو 
ــة  ــاء عناصــره املعماري ــة يف بن ــة اســتخدام األحجــار الرملي قل
)الظاهرتــان:٣8، 68(، إذ إن الطــوب اللــن كان الســائد يف 

ــاء هــذه العناصــر.   بن

وقــد جــاءت هــذه الطبقــة أحياًنــا مختلطــة بأحجــار متوســطة 
كانــت  األولــى   :)24٩ )الظاهرتــان:5١،  وصغيرتــه  احلجــم 
بطــول »٣00ســم«، وعــرض »400ســم«؛ أمــا الثانيــة فجــاءت 

بطــول »١20ســم«، وعــرض »٩2ســم«. 

وقــد حــوت هــذه الظاهــرة عــدداً مــن املعثــورات احلجريــة 
والفخاريــة، كانــت األولــى »١١4« أداة حجريــة، غلــب عليهــا 
نقــوش  عليهــا  ُكتــب  أحجــار  ثالثــة  أهمهــا  لكــن  املســاحن؛ 
أســطواني  عمــود  وكذلــك   ،)١0/7/88  ،85  ،٣٩( حليانيــة 
 »2802« الفخاريــة  الكســر  بلغــت  حــني  )١0/١١/١0١(، يف 
كســرة، أغلبهــا محليــة الصنــع، مــا عــدا أربــع كســر نعتقــد 



١5

أهمهــا  ١0/2/١75(؛   ،٩7 )املجموعتــان:  مديــن  مــن  أنهــا 
ــا كان بالنســبة  ــة مزججــة )١0/٣/١6(. هــذا م كســرة فخاري
للمعثــورات احلجريــة أو الفخاريــة، لكننــا وجدنــا أيًضــا معثــورة 
وملونــة  الطــني،  مــن  حيوانيــة مصنوعــة  دميــة  عــن  عبــارة 

.)١0/7/8٩(

طبقة الردمي:

وهــي أكثــر الطبقــات ســماكة واســتمراًرا يف الوحــدة، فقــد 
اســتمرت مــا بــني »70ســم« يف الغرفــة األولــى )املربــع رقــم2(، 
و»2٣8ســم« يف الســاحة الثالثــة )املربعــان: 4، ١7(؛ وتتكــون 
مــن حجــارة البنــاء املختلفــة األحجــام التــي تســتخدم يف بنــاء 
اجلــدران، أو تلــك التــي تســتخدم يف أرضيــات الغــرف إضافــة 
إلــى بقايــا األســقف؛ كمــا أنهــا تتكــون مــن بقايــا النشــاط 
 ،26٩  ،25١ )الظواهــر:  العضويــة  املــواد  مثــل:  اإلنســاني، 
2٩١(، وطبقــات املعيشــة )الظاهرتــان: 2٣٣، 2٩2(، وغيرهــا. 
لذلــك رأيــُت أن مــن األفضــل تقســيم هــذه الطبقــة إلــى عــدة 

أقســام، هــي:

تربــة طينيــة مختلطــة مــع حجــارة: ومتثلهــا الظواهــر:   -
كانــت  والتــي  األولــى   ،255  ،١64  ،١٣٣  ،١07  ،٩0  ،٣١
بطــول »400ســم«، وعــرض »٣00ســم«، متيــزت بأحجارهــا 

الرســوبية. 

كتــل حجريــة متســاقطة أحياًنــا تكــون مشــذبة وكبيــرة   -
)الظواهــر: ١0٣، ١20، 28١(، يصــل بعضهــا إلى »5١ســم« 
طــوالً، وأحياًنــا متوســطة احلجــم )ظ١25(، وجــاءت هــذه 
)الظواهــر: ٣٩، 74،  بتربــة طينيــة،  الظاهــرة مختلطــة 

 .)١40

تربــة طينيــة خالصــة، مثــل: تلــك التــي عثرنــا عليهــا يف   -
عــدد مــن األماكــن )الظواهــر: 2٣، 77، 270(، وبعضهــا 
 ،١0٩  ،١08 )الظواهــر:  طينيــة  كتــل  شــكل  علــى  جــاء 
١١١(، أو تأتــي ذات لــون أخضــر، وهــي التــي ُكشــف عنهــا 
يف الســاحة الكبــرى )ظ7(، وقــد يعــود هــذا اللــون إلــى 
حتلــل بعــض عناصــر التربــة، فــأدى إلــى اللــون األخضــر، 
وهنــاك  املائــي.  احلــوض  مــن  قريبــة  وأنهــا  خصوًصــا 

التربــة الرمليــة التــي أيًضــا وجدناهــا يف الســاحة الكبــرى 
)ظ27١(، الدالــة علــى هجــران املوقــع.

املراحل املعمارية:

ــة عشــرة قــد  إن نتائــج أعمــال هــذا املوســم يف الوحــدة الثالث
ــة  ــى األقــل عــن أربــع مراحــل تاريخيــة هــي: مرحل كشــفت عل
االســتيطان املتأخــرة املعروفــة عنــد البعــض باســم املرحلــة 
النبطيــة،  للمرحلــة  معاصــرة  مرحلــة  وهــي  العشــوائية، 
واملرحلتــان اللحيانيــة والديدانيــة، ونشــير هنــا إلــى أن البعــض 
ــرة  ــرة املبكــرة، والفت ــرح عــدداً مــن املراحــل هــي: الفت قــد اقت
املدينيــة، والدادانيــة )النصــف األول مــن األلــف األول قبــل 
امليــالد(، واللحيانيــة املبكــرة، واللحيانيــة )ســحلة وآخــرون، 

 .)46-45 20١4م: 

١- املتأخرة: 
ــا باملرحلــة العشــوائية، ومــا دفعنــا إلــى اإلقــرار  وتُعــرف أحياًن

بظهورهــا أمــران:

باســم:  اصطالًحــا  املعروفــة  الفخاريــة  الكســر  أولهمــا: 
األول  القرنــني  إلــى  تعــود  التــي  الشــرقية«،  »التيراســجالتا 
ــزي  ــى الفخــار اإلســالمي )الغ ــة إل ــني، إضاف ــي امليالدي والثان
وآخــرون، 20١4م: ١24-١25، ١27(؛ ونــدرة هــذه املعثــورات 
ــة بعــد ســيطرة  ــك األهمي ــم يعــد لهــا تل ــى أن دادان ل ــدل عل ت
األنبــاط علــى املنطقــة؛ فقــد َعِملــوا علــى تقويضهــا وإماتتهــا 

بشــكل تدريجــي وبطــيء. 

األرضيتــني  مثــل:  املتأخــرة  املعماريــة  العناصــر  وثانيهمــا: 
الطينية )ظ7١(، والتي عثرنا عليها يف املربع رقم5؛ واألرضية 
الصلبــة التــي ُكشــف عنهــا يف املربــع رقــم ١6 )ظ١٣4(، إضافة 
إلــى العنصريــن املعماريــني )الظاهرتــان:١٣١، ١٣2( وكذلــك 
)الظاهرتــان:  احليــز١6  يف  منهــا  اثنــان  الثالثــة:  اجلــدران 
ــول إن  ــم ١8 )ظ١١4(. نق ــز رق ــث يف احلي ١٣5، ١٩4(، والثال
هذيــن األمريــن جعلنــا منيــل إلــى وجــود املرحلــة املتأخــرة، 
ولعلــي أشــير هنــا إلــى عثورنــا مــا يشــبه األرضيــات التــي تعــود 

إلــى هــذه املرحلــة، موزعــة علــى املربعــات كافــة، مثــل: 

دادان )اخلريبة( بالعال )املوسم العاشر ١4٣4هـ / 20١٣ م(.
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الوصفاملنسوباحليزالظاهرة
تربة طينية.740،84م4١

أرضية صلبة.74١،08م١6٢
-74١،02م2١٣
أرضية حجرية.74١،68م٣8٥
أرضية حجرية.74١،75م56٧
أرضية مدكوكة من اللياسة.74١،٣6م6٩١٢

٢- النبطية:

وهــي املرحلــة التــي يــرى البعــض أن أدلتهــا غيــر كافيــة، لكننــا 
النبطــي  ُعثــر عليهــا مثــل: الفخــار  التــي  نعتقــد أن األدلــة 
)الغزي وآخرون، 20١4م: ١24-١26(، وما وجدناه يف املوســم 
الثامــن )الذييــب، 20١4م: 44- 46(، يشــير إلــى هــذا الوجــود 
موقــع  املنطقــة؛ وحتديــًدا يف  وآثارًيــا يف  تاريخًيــا  الواضــح 
ــودان  ــة تع ــى والرابع ــني األول ــا نوضــح أن الغرفت ــر. وهن احِلْج
مــن خــالل عناصرهمــا املعماريــة إلــى املرحلــة النبطيــة؛ وقــد 

مثلتهــا أيًضــا ظواهــر مختلفــة، مثــل:

واجلــدران   ،)١44  ،٩0  ،١5  ،١2 )الظواهــر:  األرضيــات 
)الظواهــر: ٩، 4٩، 60، ١٣7، ١77(، ومــن العناصــر املعماريــة 
التــي نعتقــد أنهــا اســتخدمت يف املرحلــة النبطيــة إضافــة 
إلــى اللحيانيــة همــا املصطبــة )ظ265(، يف الســاحة الثانيــة؛ 
والعنصــر املعمــاري )الظواهــر: 80، 8١، 82، 275(، الــذي قــد 

يكــون مصطبــة أو جــدران حمايــة.

٣-اللحيانية:

أ-املتأخرة:
ـــات  ـــل: األرضي ـــة، مث ـــا عـــدد مـــن الظواهـــر املعماري وقـــد مثلته
واجلـــدران  2٩8(؛   ،27٩  ،274  ،١7٩،١٣6 )الظواهـــر: 
 )الظواهـــر: ٣52، 60، ١١4٣، ١57، ١624، ١77، 26١، 2٩0(،

»70ســم«،  وعرضــه  »١50ســم«  طولــه  اللــن  الطــوب  مــن  جــدار    2
ــة  ــة مــع بقي ــى منســوب »742،26م«؛ ولعــدم ظهــور عالقــة معماري عل
العناصــر وجدنــا مــن الضــروري إزالتــه، ليتســنى لنــا الكشــف عــن 

املعماريــة. الظواهــر  بقيــة 
٣  وحتديــًدا اجلــزء الســفلي مــن اجلــدار الغربــي للغرفــة الثانيــة )املربــع 

رقــم ١8(.
4  وحتديًدا اجلزء السفلي منه.

واملدخـــل )ظ١80(،  التنـــور  مثـــل:  املعماريـــة،   والعناصـــر 
ـــي )ظ ١46(، والعمـــود األســـطواني  )ظ ١58(، واحلـــوض املائ
الســـاحة  املعمـــاري يف  والعنصـــر  )معثـــورة: ١١/١0١/١0(، 
ــران  ــر: 8١، 82، 27٣، 275(، وكذلـــك عنصـ ــة )الظواهـ الثالثـ

معماريـــان يف الغرفـــة الثانيـــة )الظاهرتـــان: ١١7، ١١8(.   

ب- املزدهرة:

األولــى  الغرفــة  مــن  الشــرق  إلــى  الواقعــة  الغرفــة  ومتثلهــا 
)املربــع رقــم 2(، بهــذا اخلصــوص انظــر )الذيبــي وآخــرون، 
ــر املوســم التاســع، حتــت النشــر(، وامللفــت إغــالق بابهــا  تقري
الغربــي ليصبــح املدخــل الشــرقي للغرفــة األولــى، إضافــة إلــى 
اجلــدار )ظ ٣0٣( املمتــد مــن الشــرق إلــى الغــرب، والــذي 
نعتقــد أنــه قــد اســتخدم يف اللحيانيــة املزدهــرة أرضيــة للغرفة 
الرابعــة )املربــع رقــم 6(؛ وكذلــك اجلــدار املمتــد مــن اجلنــوب 
إلــى الشــمال )ظ 27٣(، يف الســاحة الثالثــة؛ واألحجــار الهشــة 

احلمــراء اللــون )ظ 254(.

٤- الديدانية: 

وهــي املرحلــة األقــدم تاريخًيــا، وقــد مثلهــا يف هــذا املوســم 
بأســلوب  بُنيــا  اللــذان  )الظاهرتــان: 2١٣، 24٣(  اجلــداران 
بشــكل  ُشــذبت  حجــارة  مداميكهمــا  يف  اُســتخدمت  رائــع، 
رائــع؛ وهــو أســلوب البنــاء املعــروف يف الفتــرة الديدانيــة، وقــد 
ــد منســوب  ــى عمــق »١٩0ســم« عن ــد هــذان اجلــداران حت امت

»7٣8،5٩م«.

الثالثــة عشــرة تنقســم مــن  الوحــدة  بــأن  القــول  ونســتطيع 
ــى ثــالث وحــدات رئيســة هــي:  ــة إل ــة الوحــدات املعماري ناحي
الغــرف5، والســاحات6، إضافــة إلــى ثــالث وحــدات معماريــة لــم 
يتبــني لنــا وظيفتهــا7، كمــا لــم نتمكــن - مــرة أخــرى- مــن العثور 
علــى أدلــة مباشــرة عــن نظــام التســقيف يف املبانــي يف موقــع 
»دادان«، فمــا زال الســؤال قائًمــا: هــل كانــت األســقف تقــام 

5  املربعات: 2، 6، 7، 8، ١4، ١8؛ واحليزات: ١٩، 20، 22، 24، ٣٣.
6  وشــملت املربعــات: ١، ٣، 4، ١7، ٣٩؛ واحليــزات: ٩، ١١، 2١، 2٣، 

.٣8  ،٣7  ،٣١  ،2٩  ،28  ،25
ــة: ١0، ١2، 27، ٣0،  ــزات التالي ــات: 5، ١5، ١6؛ واحلي 7   وهــي املربع

.٣7  ،٣6  ،٣5  ،٣١
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ــة بشــكل  ــى قاعــدة مبني ــود تكــون عــادة مســتندة عل ــى عق عل
ــه؟.  مســتقل عــن اجلــدار أو املســتندة مباشــرة علي

العناصر املعمارية: 

ومتثلت هذه العناصر يف التالي:
١- األرضيات: 

ُعثــر يف هــذه الوحــدة علــى عــدد مــن األرضيــات بلغــت »٣8«، 
أرضيــة، وحتــددت طبيعتهــا يف التالــي:

الطينيــة: وعددهــا ثمانــي عشــرة8، منهــا خمــس عشــرة   -
أرضيــة مدكوكــة، )الظواهــر: 22، 6٩، ١44، 208، 2٣6، 
 ،2٩8  ،2٩5  ،288  ،285  ،276  ،274  ،272  ،27١  ،266

.)٣05

ــات )الظواهــر: ١5،  ــا خمــس أرضي ــغ عدده ــة: وبل الصلب  -
.)١٣4  ،١١٩  ،48  ،١6

احلجريــة: امللفــت أن هــذا النــوع مــن األرضيــات ظهــر   -
فقــط يف املربعــات: 6، 7، 8؛ وهــو مــا يشــير إلــى تعاصــر 
هــذه الوحــدات )الظواهــر: 56، 250، 27٩، ٣0١، ٣02، 

 .)٣0٣

اللــن  مــن  واحــدة  أرضيتــني  وجدنــا  اللــن:  الطــوب   -
ــر  ــرى وغي ــى يف الســاحة الكب ــان: 4، 7١(، األول )الظاهرت

األولــى. الوحــدة  يف  والثانيــة  احلــوض؛  عــن  بعيــدة 

ــة:  ــواع التالي ــة واحــدة شــملت األن ــى أرضي ــا عل كمــا عثرن  -
تكــون مبلطــة )ظ2٩٣(.  قــد  وأخــرى  ترابيــة )ظ280(، 
لكنهــا جــاءت مخلوطــة  أرضيــات طينيــة  علــى  وعثرنــا 
مبــواد أخــرى، منهــا علــى ســبيل املثــال، األرضيــة األخيــرة 
يف الســاحة الثانيــة )ظ ٣08( جــاءت مخلوطــة مــع أحجــار 
صغيــرة؛ يف حــني كانــت األرضيتــان )الظاهرتــان: ١4٩، 
كانتــا  »١8ســم«،  بعضهمــا  عــن  تبعــدان  واللتــان   )١50

مخلوطتــني بأحجــار بركانيــة صغيــرة.  

الثانيــة  الســاحة  يف  األولــى  األرضيــة  فهــي  أطولهــا  أمــا 
)ظ٣0٩( وكانــت بطــول »482ســم«؛ وأقصرهــا هــي املتبقــي 

8  منها األرضيات التالية: الظواهر: ١2، ١7٩، ٣0٩.

»2٩ســم«  طولهــا  فــكان  )ظ٣0١(،  احلجريــة  األرضيــة  مــن 
يف الغرفــة الثالثــة )املربــع6(، أمــا العــرض فمــن امللفــت أن 
األرضيــة )ظ٣0٩( هــي أيًضــا أكبــر هــذه األرضيــات عرًضــا، 
إذ بلــغ عرضهــا »45٩ســم«؛ يف حــني كان املتبقــي مــن األرضيــة 
)ظ٣0١(، هــو اقلهــا عرًضــا فبلــغ »١٩ســم« فقــط. أمــا مــن 
حيــث العمــق فكانــت األرضيــة الطينيــة يف الســاحة الثالثــة 
»7٣٩،50م«،  هــو:  منســوبها  إن  إذ  أقلهــا،  هــي  )ظ٣05( 
وأكثرهــا ارتفاعــاً هــي األرضيــة الصلبــة )ظ١٣4( يف الوحــدة 

الثانيــة )املربــع رقــم١6(، فــكان منســوبها »742،20م«. 

وأخيــًرا نشــير هنــا إلــى أن  حتطــم بعــض األرضيــات يعــود 
ــددة األشــكال واألحجــام،  ــة املتع ــل احلجري ــى تســاقط الكت إل
إال أن مــا لفــت االنتبــاه هــي ظاهــرة تأتــي للمــرة األولــى يف 
هــذا املوقــع وهــي اللياســة األرضيــة )ظ202(، والتــي كانــت 

مــن اجلبــس يف الغرفــة اخلامســة )املربــع رقــم ١4(.

٢-  اجلدران:

الثالثــة  الوحــدة  التنقيــب يف  أعمــال  انتهــاء  بعــد  لنــا  تبــني 
عشــرة أن عــدد اجلــدران املكتشــفة هــو: »48« جــداًرا أطولهــا 
 )١7  ،4 )املربعــان:  الثالثــة  الســاحة  يفصــل  الــذي  اجلــدار 
رئيســة،  جــدران  وهنــاك  »620ســم«.  بطــول  قســمني  إلــى 
التــي  أو   )٣00  ،47 )الظاهرتــان:  داعمــة  فرعيــة  وأخــرى 
اســتخدمت أرضيــات )ظ٣0٣(، وأكثرهــا مداميــًكا اجلــداران 
)الظاهرتــان: 76، 2١٣(، إذ بلغــت يف األول اثنــني وعشــرين 
مدمــاًكا، ويف الثانــي عشــرين مدمــاًكا. أمــا األطــول ارتفاًعــا، 
فهــو اجلــدار »ظ2١٣«، إذ بلــغ ارتفاعــه »20٩ســم«. ومــع أن 
غالبيــة اجلــدران اســتخدمت فيهــا األحجــار الرمليــة٩؛ إال أننــا 
ــن،  ــا احلجــارة و الطــوب الل ــا اســتخدمت فيه ــا جدراًن وجدن
ــا جــداران، األول جــاء يف غــرب  ــان: 47، ١٣١( منه )الظاهرت
الســاحة الثالثــة )ظ277(، والثانــي يف نهايــة اجلــدار اجلنوبــي 
)ظ68(، يف الوحــدة األولــى )مربــع رقــم 5(. وال ميكننــا حتديــد 
الســبب وراء اســتخدام البنــاء للحجــر والطــوب اللــن إال إن 
كان بهــدف تخفيــف الهــزات األرضيــة؛ مــع أننــا ال نســتبعد أن 

٩  لعلــي أشــير هنــا إلــى أننــا قــد عثرنــا علــى أحجــار مربعــة الشــكل مــن 
ضمــن حجــارة مداميــك اجلــدار الشــرقي )ظ٩٩(، يف الســاحة الثانيــة 

)املربعــان: 8، ١٣(.

دادان )اخلريبة( بالعال )املوسم العاشر ١4٣4هـ / 20١٣ م(.
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ــة فاســتبدل احلجــر باللــن  ــم والصيان اجلــدار تعــرض للترمي
ــا؛ ومــن الطبيعــي  أو أنهــا كانــت فجــوة أو مدخــاًل أغلــق الحًق
األرضيــات  يف  واضــح  بشــكل  يســتخدم  اللــن  الطــوب  أن 
)ظ7١(، والتــي اســتخدم فيهــا أربــع طبقــات مــن اللــن. ومــن 
الظواهــر املســتجدة يف هــذه الوحــدة اســتخدام اللياســة مــن 
اجلبــس علــى اجلــدران كمــا يف اجلداريــن اجلنوبــي والشــرقي 
)الظاهرتــان: ١27، ١2٣( للغرفــة اخلامســة )املربــع١4(، ولعــل 
مــا لفــت انتباهنــا يف هــذه اجلــدران إضافــة إلــى اللياســة، 
صــف مــن الطــوب اللــن )ظ2١2( جــاء بطــول »١50ســم«، 
وقــد بُنــي بأســلوب رائــع ومتقــن يعكــس قــدرة البنــاء اللحيانــي، 
وكذلــك أســلوب البنــاء وقطــع احلجــارة املتقــن واملتميــز يف 
اجلداريــن )الظاهرتــان: 2١٣، 24٣(، والــذي يــدل علــى متكــن 
البنــاء يف هــذه املرحلــة وهــو مــا يجعلنــا نعتقــد أنهمــا يعــودان 

ــة.  ــة الديداني ــى املرحل إل

وقــد اُســتخدم يف البنــاء احلجــارة احملليــة التــي جتلــب مــن 
ســفوح جبــل اخلريبــة الواقــع شــرقي املوقــع والــذي أدى دوًرا 
دفاعًيــا واضًحــا، وهــي حجــارة تراوحــت صالبتهــا بــني شــديدة 
ــة؛ ومــع هــذا جنــد  ــة وهــي األقــل، ومتوســطة الصالب الصالب
يف أحيــان أخــرى حجــارة هشــة ســريعة التكســر؛ ومثــل بقيــة 
جديــًدا،  منًطــا  اللحيانــي  أو  الديدانــي  يبتــدع  لــم  املواقــع 
تقطــع بطريقــة متقنــة خصوًصــا يف  كانــت احلجــارة  فقــد 
املرحلــة الديدانيــة وجيــدة يف املراحــل األخــرى مــن خمســة 
ــه  أطــراف يف حــني يبقــى الطــرف الســادس غيــر مقطــوع ألن
يبنــى باجتــاه الداخــل. ونشــير هنــا كمــا يف املواســم الســابقة 
إلــى أن اســتخدام األحجــار البركانيــة كان محصــوًرا بشــكل 
واضــح يف أساســات اجلــدران ممــا يســاعد علــى تقويــة البنــاء 

واســتمراريته جتــاه عوامــل التعريــة وغيرهــا.

إلــى  تبــني  املوســم  هــذا  يف  ظهــرت  التــي  البنــاء  وطريقــة 
ــة  ــاء يف املرحل ــع بهــا البن ــي متت ــرة مــدى املهــارة الت درجــة كبي
ــا أنهــا  ــغ إن قلن ــا ال نبال ــة لعلن ــة؛ فقــد اســتخدم تقني الديداني
وتقطيعهــا  أحجــام احلجــارة  فالتناســق يف  اإلبــداع؛  فائقــة 
واضــح وبــني، بــل التميــز والدقــة يف املســافة الضئيلــة بــني 
)اجلــداران  بالطــني  مُتــأ  والتــي  الواحــد  املدمــاك  أحجــار 
الظاهرتــان: 2١٣، 24٣(. وهكــذا يظهــر تناســق الواجهــات 
اجلداريــة فيهــا، أمــا الطريقــة األقــل إتقاًنــا والتــي ظهــرت 

ــة  ــارة وتقني ــة الالحقــة فقــد أظهــرت مه يف املراحــل التاريخي
ــة الديدانيــة؛ وقــد  ال تتناســب مــع تلــك املســتخدمة يف املرحل
ــاء قــد تزايــدت بنســب أكبــر  يعــود الســبب إلــى أن وتيــرة البن
مــن الســابق مــع تزايــد الزائريــن واملتعبديــن، ولكســب الوقــت 
ــة الوقــت الــكايف للقطــع، كمــا  لــم يعــط البنــاء يف هــذه املرحل
كان يف املرحلــة الســابقة؛ ومــع هــذا فإننــا جنــد تناســًقا جيــًدا 
يف بعــض األحيــان، مثــل: اجلــدار اجلنوبــي )ظ٩( يف الغرفــة 
األولــى، واجلداريــن اجلنوبــي )ظ225( والغربــي )ظ2١7( يف 
الوحــدة الثانيــة؛ لكــن الغالــب هــو التقنيــة غيــر املتقنــة، بــل 
أحياًنــا اســتخدمت حجــارة غيــر مقطوعــة ومختلفــة األشــكال 

واألحجــام، بــل أحجــار معــاد اســتخدامها )ظ ٩٩(.

٣-  عناصر معمارية أخری:

ــة  ــد عــدد مــن العناصــر املعماري ونتوقــف يف هــذه الفقــرة عن
بخــالف اجلــدران واألرضيــات وتتلخــص يف التالــي:

املصطبتــان: املؤكــد أن العنصــر املعمــاري )ظ265(، يف   -
القرابــني  لوضــع  مصطبــة  إال  ليــس  الثانيــة،  الســاحة 
والهبــات التــي يقدمهــا املتعبــد؛ أمــا العنصــر املعمــاري 
اآلخــر )الظواهــر: 80، 8١، 82، 275(، يف الســاحة الثالثــة 
التنقيبــات  فلعــل  مصطبــة،  أنهــا  تأكيــد  نســتطيع  فــال 
القادمــة تكشــف لنــا اجلــزء اجلنوبــي منهــا، ليتأكــد لنــا 
مهمتهــا الوظيفيــة بالشــكل الصحيــح؛ إذ قــد تكــون جدرانــاً 
داعمــة؛ ولعــل مــا يجعلنــا منيــل إلــى أنهــا مصطبــة هــو 
املذبــح الــذي وجــد يف أعالهــا، والغالــب أن املذابــح تكــون 
علــى مصاطــب، وهــو أي املذبــح )١0/٣٩/248(، الــذي 
الســاحة  )742،8٩م(، يف  املصطبــة  قمــة  علــى  وجدنــاه 
ــى مصاطــب  ــة أخــرى إل ــك نضيــف مصطب ــرى، وبذل الكب
هــذه الســاحة. ولعلنــا نشــير هنــا إلــى أننــا ال نســتبعد أن 
العنصــر املعمــاري )ظ7١(، يف املربــع رقــم 5، هــي مصطبة 

ــة. ــة داخلي ــا مصطب ــا لكنه أيًض

املمــر: وهــو ممــر ميتــد مــن الغــرب إلــى الشــرق بطــول   -
جــداران  بــه  يحيــط  ســم«،   ٩0« وعــرض  »6١0ســم«، 
شــمالي )الظاهرتــان: 66، 72(، وجنوبــي )الظواهــر: ٣8، 
68، 2١2(؛ ولــم نتمكــن مــن حتديــد وظيفتــه والغــرض 



١٩

ــى هــذا املمــر  ــأن الداخــل إل ــه، لكــن نســتطيع القــول ب من
مــن اجلهــة الشــمالية وحتديــًدا مــن الوحدتــني الثانيــة 
اجلــدار  أمامــه  ســيجد  )ظ66(  العتبــة  عبــر  والثالثــة 
اجلنوبــي )ظ2١2(، وســيدفعه هــذا اجلــدار إلــى االلتفــاف 
إلــى اليســار جهــة الشــرق ليتمكــن مــن تقــدمي قرابينــه 
وهباتــه ووضعهــا علــى العنصــر املعمــاري املبنــي مــن اللــن 
)ظ7١(، ثــم يخــرج عنــد نهايــة املمــر مــن خــالل البــاب 

الــذي يف الزاويــة اجلنوبيــة الشــرقية للوحــدة.

ــن  ــى عــدد م ــر يف هــذا املوســم عل ــة: ُعث عناصــر معماري  -
العناصــر أو الوحــدات املعماريــة الالفتــة للنظــر، مثــل: 
احلــوض املائــي )اللوحــة 2.١ب(، الــذي لــم يكشــف إال 
عــن ركنــه الشــمالي مــن جزئــه الغربــي )ظ١46(؛ أمــا ركنــه 
اجلنوبــي فقــد ُكشــف عنــه يف املوســم التاســع )الذيبــي 

وآخــرون، املوســم التاســع، حتــت النشــر(. 

وممــا ال شــك فيــه أن احلــوض املائــي يخــدم املعبــد، أمــا 
العنصــر الثانــي الــذي يظهــر للمــرة األولــى يف املوقــع فهــو 
رف الزاويــة )ظ ١68(، وقــد ُعثــر عليــه يف الوحــدة الثانيــة؛ 
ــه  ــة؛ ولعــل وظيفت ــرة الديداني ــى الفت ــى األرجــح إل ــد عل والعائ
ال تخــرج عــن كونــه حلمــل األســرجة بغــرض اإلنــارة الداخليــة 
أو لوضــع بعــض متاثيــل املعبــودات الصغيــرة، وهنــاك الكــوة 
الصغيــرة )ظ 26٣( التــي ُوجــدت يف الســاحة الثالثــة، وتتميــز 
ــى، فقــد وجــدت كــوات  ــي بهــذا الشــكل للمــرة األول ــا تأت بأنه
لكنهــا مختلفــة إلــى حــد كبيــر يف احلجــم والشــكل والوظيفــة، 
ــة،  ــة الديداني ــة تعــود للمرحل وامللفــت أن هــذه العناصــر املتقن
ــه ال  ــور )ظ ١78(، لكن ــة هــو التن وآخــر هــذه العناصــر الالفت
يعــود للمرحلــة الديدانيــة، بــل كمــا نعتقــد إلــى نهايــة اللحيانيــة 
ــذي  ــة الفحــم )ظ ١78(، ال ــور مــع كمي ــة، والتن ــة النبطي وبداي
وجــد يف الغرفــة األولــى )املربــع رقــم2( يشــير إلــى أن الغرفــة 

ــد. ــى األرجــح إلعــداد مــواد وأدوات خاصــة باملعب ــت عل كان

عثــر يف هــذا املوســم علــى عــدد مــن الفجــوات )الظواهــر:   -
70، 2١8، 226، 244( األولــى التــي وجدناهــا يف الوحــدة 
األولــى )املربــع 5( كانــت متأثــرة بعوامــل الزمــن، ولــم يتبــني 
لنــا أن بهــا عناصــر معماريــة، فقمنــا بصيانتهــا وترميمهــا. 
أمــا الفجوتــان )الظاهرتــان: 2١8، 226(، واللتــان وجدتــا 

يف الوحــدة الثالثــة، والفجــوة )ظ244(، فقــد حــوت عــدداً 
واملعثــورات  اجلــدران  مثــل:  املعماريــة،  العناصــر  مــن 
واللقــى األثريــة التــي كان بعضهــا عظامــاً آدميــة وحيوانية. 
وال نســتبعد أن هــذه الفجــوات كانــت بفعــل فاعــل أغــراه 

املوقــع للبحــث عــن كنــوزه.

وحـدة  كل  وحتليـل  وصـف  إلـى  ننتقـل  أن  قبـل   - ولعلنـا 
معماريـة علـى حـدة - نعطـي فكـرة عـن التخطيـط املعمـاري 
جلميـع وحـدات الوحـدة الثالثـة عشـرة، فبشـكل عـام تكونـت 
الوحـدة مـن خمـس غـرف: واحـدة منهـا فقـط ُكشـفت  هـذه 
بالكامـل، وهـي الغرفـة اخلامسـة )املربـع رقـم١4(، أمـا البقيـة 
فلـم نتمكـن إال مـن كشـف ثالثـة جـدران مـن جدرانهـا األربعـة: 
األولـى والثانيـة جـاء جدارهمـا الشـمالي يف الفاصـل، والثالثـة 
والرابعـة جـاء جدارهمـا اجلنوبـي أيًضـا يف الفاصـل، وهـو مـا 
سـنقوم إن شـاء اهلل بالتعامـل معـه يف املوسـم القـادم؛ لذلـك 
اخلدميـة  للغـرف  الكامـل  النمـوذج  اخلامسـة  الغرفـة  تبقـى 
يف املركـز الدينـي؛ ملعثوراتهـا التـي متثلـت يف احلجـر املكعـب 
)املعثـورات:  اللحيانيـة  النقـوش  وثالثـة  )ظ١4/2٩5/١0(، 
الثالثـة:  أبوابهـا  إلـى  إضافـة  وغيرهـا؛   ،)25٩  ،2١5  ،80
الشـرقي )ظ١2٣(، والغربـي )ظ١02(، واجلنوبـي )ظ١58؟(؛ 
وهـذه األبـواب تعـود للمرحلـة التاريخيـة نفسـها؛ فإننـا نظـن 
اجلنوبـي  فباباهـا  للمتعبـد،  بالنسـبة  مهمـة  داللـة  لهـا  أن 
الغرفـة  إلـى  األول  إلـى وحـدات معماريـة:  يؤديـان  والشـرقي 
الرابعـة، والثانـي إلـى الوحـدة املعماريـة الثالثـة، أمـا الغربـي 
فيقـود إلـى السـاحة الكبـرى حيـث املصطبـة، ومتيـزت الغرفـة 
التخطيـط  ضمـن  مـن  وكان  واألرضيـة.  اجلداريـة  باللياسـة 
املعمـاري االهتمـام باإلضافـات املعماريـة املسـاعدة ملسـتخدم 
هـذه الغـرف والسـاحات، مثـل الكـوات )ظ26٣(، التـي يحفـظ 
لإلنـارة  مجـال  أنهـا  أو  املهمـة  الصغيـرة  األغـراض  داخلهـا 
الداخليـة، وكذلـك األرفـف مثـل الـرف )ظ ١68( الـذي عثرنـا 
الثالثـة. وأخيـًرا  للوحـدة  الغربيـة  الزاويـة اجلنوبيـة  عليـه يف 
امتـاز  اللذيـن  الرائعـني  واإلتقـان  املهـارة  إلـى  نشـير  لعلنـا 
بهمـا البّنـاء يف املرحلـة الديدانيـة، وانخفاضهمـا يف املراحـل 

الالحقـة. التاريخيـة 

والنــوع اآلخــر هــو الوحــدات املعماريــة ونقصــد بهــا وحــدات لــم 
نتمكــن مــن حتديدهــا هــل هــي غــرف أم ســاحات أم صــاالت؟ 

دادان )اخلريبة( بالعال )املوسم العاشر ١4٣4هـ / 20١٣ م(.
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١6؛   ،١5  ،5 التاليــة:  باملربعــات  هــذا  موســمنا  ومتثلــت يف 
لكنهــا متيــزت بعناصرهــا املعماريــة اجليــدة لعــل أهمهــا يف 
ــن الشــمالي  ــا يف الرك ــع أحــد بابيه ــي يق ــم »5« والت ــع رق املرب
الغربــي، واآلخــر يف الركــن اجلنوبــي الشــرقي منــه، ممــا يعنــي 
أن املصمــم )املهنــدس( راعــى االنســيابية يف احلركــة بالدخــول 
واخلــروج للغــرف والواحــات بســهولة ويســر؛ ولتأكيــد هــذه 
االنســيابية جنــد أن الغرفــة األولــى )املربــع رقــم2(، تضمنــت 
مدخلــني شــرقي )ظ١٣8(، وغربــي )ظ١44( يــؤدي األخيــر 

إلــى الســاحة الكبــرى.

وأخيــًرا الســاحات: وهــو أمــر طبيعــي أن يحــوي املركــز الدينــي 
علــى ســاحات مفتوحــة تســمح للمتعبديــن بالتنقــل يف انســيابية 
بــني أرجــاء املركــز مــن املعبــد الرئيــس إلــى الغــرف اخلدميــة 
مبصطبتيهــا  امتــازت  وقــد  وغيرهــا.  اخللــوة  غــرف  وإلــى 
الشــرقية )ظ265(، والغربيــة )الظواهــر: 80، 8١، 82، 275(، 
جــاء  الــذي  )معثــورة١١/١0١/١0(،  االســطواني  وبالعمــود 

ــى )ظ٩(.  ــي للغرفــة األول ــف اجلــدار اجلنوب مباشــرة خل

ولعلنـا قبـل أن نلـج إلـى التقريـر التفصيلـي للوحـدات املعمارية 
يف  وجدناهـا  التـي  األثريـة  واللقـى  املعثـورات  علـى  نعـرج 
األول  مـن  السـابقة  األخـرى  املواسـم  ومثـل  الوحـدة؛  هـذه 
املـواد  الواضـح يف  التنـوع  معثوراتـه  لنـا  بينـت  التاسـعة،  إلـى 
املـواد  الثالثـة عشـرة، وقـد كانـت هـذه  الوحـدة  املكتشـفة يف 
التـي  تلـك  أو  والفخاريـة  واملعدنيـة  احلجريـة  املعثـورات  مـن 
الزجـاج  مـن  املصنوعـة  الزينـة  مـواد  أو  النسـيج؛  مـن  جـاءت 
)١0/2/7(، وكذلـك اخلشـب )١0/١8/72(، والواقـع أن كـم 
هـذه املعثـورات وتنوعهـا عكـس جـزًءا مـن حضـارة هـذه املدينة 
العريقة، كما أبرزت لنا بشـكل واضح احلياة اليومية لسـكانها 
اجلزيـرة  لشـبه  احلضـاري  اجلـدار  بنـاء  يف  اجليـد  ودورهـم 
العربيـة. ولعلنـا نشـير هنـا إلـى أن املعثـورات العائـدة للمرحلـة 
الديدانيـة هـي أقـل بكثيـر مـن تلـك العائـدة للمرحلـة اللحيانية 
مبرحلتيهـا املزدهـرة واملتأخـرة؛ وهـذا يعـود كما هـو معلوم إلى 
أن التنقيـب يف هـذا املوقـع يجـري يف الوحـدات املعماريـة التـي 
تعـود للمرحلـة اللحيانيـة. واملعثـورات الديدانيـة )76/١٣/١0( 

غالًبـا علـى ندرتهـا تكـون مـن تلـك التـي يعـاد اسـتخدامها.

أواًل- املعثورات احلجرية:

املعثــورات احلجريــة يف هــذه الوحــدة مــن حيــث الكــم تأتــي 
بعــد تلــك التــي جــاءت مصنوعــة مــن مــادة الفخــار، وقــد 
تنوعــت وتعــددت أمناطهــا وأنواعهــا )اللوحــات ٣.2.6-2(، 
واألوانــي،  واملجامــر،  الثقــاالت  التاليــة:  املــواد  منهــا  فجــاء 
وأدوات الطحــن التــي شــملت املســاحن واملدقــات والرحــى 

واملجــارش إضافــة إلــى العناصــر املعماريــة. 
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لوحة رقم 6: رسم بياني للعدد الكلي لأدوات احلجرية
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لوحة رقم7: رسم بياني لعدد أنواع األدوات احلجرية

ــغ  ــة مــن هــذه الوحــدة بل ــورات احلجري والواقــع أن عــدد املعث
»776« قطعــة حجريــة؛ مت تقســيمها إلــى صنفــني: األول مــا 
َعرفنــاه باســم املجموعــات، والثانــي املعثــورات؛ أمــا القســم 
األول فقــد بلغــت عــدد قطعــه »606« معثــورات، اســتبعدنا 
منهــا »١١0« قطــع،  والباقــي إمــا لتحديدنــا املبدئــي لوظيفتهــا 
ــة مــا أو شــكلها الالفــت للنظــر عددناهــا  أو لتميزهــا بزخرف
مدخــرة، ميكــن دراســتها دراســة علميــة الحًقــا أو اســتخدامها 
يف العــرض املتحفــي. وميكننــا القــول بأنهــا قــد جــاءت منحوتــة 
مــن املــواد التاليــة: اجليــر، والبركانــي، والصابونــي، إضافــة 



2١

إلــى العنصــر املوجــود بشــكل كبيــر يف البيئــة احملليــة وهــو 
ــى النحــو التالــي: ــي، وذلــك عل الرمل

الرمليالصابونيالبركانياجليري
٩7٣2٣2٩7

وكمــا تعــددت يف مــادة صنعهــا فقــد تعــددت أيًضــا يف وظيفتهــا 
وطبيعتهــا، فشــملت معظــم األدوات اليوميــة التــي اســتخدمها 
إنســان تلــك الفتــرة بشــكل يومــي، منهــا واحــدة قــد تكــون 
حافــة ملســرجة )املجموعــة: ١0/8/١٣٩(، وقطعتــان ملجمرتــني 
)املجموعتــان: ١0/١/١٩8؛ ١0/١8/406(؛ أمــا البقيــة فكانت 

علــى النحــو التالــي:

املذابح

ض
األحوا

األواني

املدقات

صر 
العنا

املعمارية

الثقاالت

املساحن

غير معروفة

٩٣026١٣8١٩١5١8٩١24
ونشــير هنــا إلــى تعــدد أجــزاء هــذه املعثــورات، والــذي كان 

علــى النحــو التالــي:

مقبضقاعدةبدنحافةاألداة
-44١مذابح
-6١86حوض
6١8٣٣إناء
204٣١8١٩مدق
-4١0١ثقالة

١2١٣5٣٣٩مسحن
١887١٩١0غير معروفة

70٣١58١4١املجموع

ــَز للدراســة العلميــة وللعــرض  أمــا القســم الثانــي الــذي ُجهَّ
املتحفــي فقــد بلــغ »١70« معثــورة، جــاءت منتشــرة علــى نطــاق 
الوحــدة، فقــد كان مــن نصيــب الســاحات الثــالث »62« قطعــة، 
جــاء مــن الكبــرى »24« قطعــة، ومــن الســاحة الثانيــة، الواقعــة 
ــب  ــة؛ يف حــني كان نصي ــا »١4« قطع شــمالي احلــوض، وجدن
الســاحة الشــمالية الشــرقية للمعبــد »25« قطعــة، أمــا نصيــب 
الغــرف مجتمعــة فهــو: »١07« معثــورات. وأمــا تنوعهــا مــن 

حيــث النمــط، فــكان علــى النحــو التالــي:

املجامر

األواني

موائد 
القرابني

املدقات

الثقاالت

التماثيل

صر 
عنا

معمارية

٩١8226552٣

مسارجالرحىأعقاب أبواباألحواض  املساحن  
١220626

١ - املجامر:

عثرنــا هــذا املوســم علــى »٩« مجامــر إحداهــا )١4/8٣/١0( 
مكعبــة الشــكل مــن احلجــر الرملــي الرمــادي والشــبيه باحلجــر 
علــى شــكل  جــاء  فــراغ  بينهــا  أرجلهــا قصيــرة  الصابونــي؛ 
عالمــة الزائــد أو التــاء املســندية )+(. أمــا جوانبهــا فكانــت 

ــد.  ــة بشــكل جي منحوت

)١0/١/2؛  كاملــة  جــاءت  فقــط  املجامــر  تلــك  مــن  ثــالث 
ــن  ــارة عــن أجــزاء م ــة عب ١0/١4/8٣؛ ١0/٣4/١74(، والبقي
مجامــر؛ وقــد اختلفــت يف أشــكالها وألوانهــا ومــواد صناعتهــا، 
أســطوانيتني  مجمرتــني  عــن  ُكشــف  الشــكل  حيــث  فمــن 
)١0/١/2؛ ١0/٣7/١8٩(. ومجمرتــني األولــى دائريــة الشــكل 
ــة مســتطيلة الشــكل )١0/١5/١82(؛  )١0/١8/70(١0، والثاني

ــة الشــكل.  ــت مكعب ــة فكان ــا البقي أم

يســهل  التــي  الصغيــر  احلجــم  مــن  هــي  املجامــر  وهــذه 
ــى آخــر  ــكان إل ــن م ــا م ــل به ــازل والتنق ــا يف املن ــاظ به االحتف
ومــن يــد إلــى أخــرى حتــى تشــيع رائحــة الطيــب الزكيــة يف 
جميــع أرجــاء املــكان، وكمــا تعــددت يف أشــكالها فقــد تعــددت 
الرمــادي  هــي:  ألــوان  ثالثــة  علــى  كانــت  التــي  ألوانهــا  يف 
 ،)١0/١5/١82( واألخضــر   ،)١0/8/١72 )١0/١4/8٣؛ 
واألحمــر )١0/١/2؛ ١0/١8/70(؛ أمــا البقيــة فلــم نتمكــن 
مــن حتديــد ألوانهــا بالشــكل املرضــي، أمــا مــن حيــث مــواد 
صناعتهــا فكانــت مصنوعــة مــن احلجــر الرملــي، مــا عــدا 
)١0/١0/١82؛  الصابونــي  احلجــر  مــن  صنعتــا  مجمرتــني 

ــى  ــا إل ــذي دفعن ــن ال ــر، لك ــاء صغي ــة إن ــون هــذه القطع ــن أن تك ١0  ميك
علــى  ظهــرت  التــي  الســوداء  الطبقــة  هــي  مجمــرة  أنهــا  ترجيــح 

املقعــر. ســطحها 

دادان )اخلريبة( بالعال )املوسم العاشر ١4٣4هـ / 20١٣ م(.
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١0/٣7/١8٩(، وجميــع هــذه املجامــر جــاءت مــع التجويــف 
الــذي توضــع بــه البخــور.

٢ - موائد القرابني:

ــة مــن احلجــر  ــارة عــن طــاوالت أو حامــالت منحوت وهــي عب
توضــع عليهــا يف الغالــب التقدمــات التــي تقــدم للمعبــودات 
يف املعابــد، ويف هــذا املوســم لــم نوفــق يف العثــور علــى مائــدة 
كاملــة، فــكل الــذي عثرنــا عليــه هــو أجــزاء مــن هــذه املوائــد، 
وهمــا قطعتــان: األولــى فقــدت كامــل أرجلهــا، وعثرنــا عليهــا 
عمــق  علــى   ،)١0/١2/١٣8( األولــى  املعماريــة  الوحــدة  يف 
يتبــق مــن أرجلهــا إال رجــل  فلــم  الثانيــة،  أمــا  »74١،١5م«، 
واحــدة، فجــاءت مــن الســاحة الثانيــة )١0/٣4/١7٣(، علــى 
عمــق »740و44م« مــن ســطح البحــر، وجدنــا مثلهــا يف املواســم 

الســابقة )الذيبــي وآخــرون، 20١4م: 424(. 

٣ - الثقاالت: 

وعثرنــا يف هــذا املوســم، علــى أربــع قطــع مــن الثقــاالت: ثالثــة 
منها كاملة )١0/5/١04؛ ١0/١7/١١6؛ ١0/١2/246(؛ وهي 
-يف الغالــب - أدوات دائريــة أو مســتطيلة، ُصنعــت مــن احلجر 
ويتوســط الواحــد منهــا ثقــب نافــذ، ومــن اســتخداماتها التــي 
بينتهــا الدراســات اســتعمالها يف صيــد األســماك ومكاييــل 
ــوزن وثقــاالت للنســيج إلــى جانــب االســتخدامات األخــرى،  لل
املواســم  مــن  عــدد  الثقــاالت يف  لهــذه  أمثلــة  وقــد وجــدت 

الســابقة )الذييــب، 20١4: ١28- ١2٩(. 

كمــا وجدنــا يف هــذا املوســم شــكاًل آخــر للــوزن، وهــو مــا نعرفــه 
ــه  ــا  من ــارة عــن حجــر كــروي الشــكل وجدن باملثقــال، وهــو عب

مثقالــني أحدهمــا مــن حجــر الكوارتــز )١٩/٣5/١0(.

٤- أدوات الطحن والسحن:

أ- املساحن:
شــكلت هــذه األدوات يف املواســم الســابقة، النســبة األكبــر 
مــن املعثــورات احلجريــة؛ فهــي مــن أكثــر األدوات املتوفــرة يف 
املواقــع األثريــة الرتباطهــا بغــذاء اإلنســان مــن احلبــوب وأهمها 

القمــح؛ ولكــن يف هــذا املوســم، مــع أننــا نقبنــا يف مســاحة أكبــر 
مــن تلــك التــي كانــت يف املوســمني الثامــن )الذييــب، 20١4م: 
١2٩-١٣2( والتاســع )الذيبــي وآخــرون، حتــت النشــر(، اال 
ــى »١2« قطعــة، إحــدى عشــرة عددناهــا  ــر إال عل ــم نعث ــا ل أنن
مســاحن، وواحــدة عددناهــا مجرشــة مــن احلجــر البركانــي 
اخلفــاف، ســوداء اللــون )١0/١/6(، وتســتخدم يف الطحــن 
لالســتفادة مــن الفراغــات التــي علــى هــذا النــوع مــن األحجــار 
للحصــول علــى حبــوب طحنهــا خشــن. واملالحــظ أن هــذا 
يــدل  مــا  املعبــد، وهــو  النــوع قليــل االســتخدام يف محيــط 
علــى أن املركــز الدينــي ال يســتخدم فيــه احلبــوب اخلشــنة إال 
نــادًرا؛ إذ لــم نعثــر إال علــى قطعــة واحــدة حتــى اآلن )الذيبــي، 

وآخــرون، 20١4م: 4١٩(. 

وإضافــة إلــى تنــوع أشــكال األجــزاء املتبقيــة مــن املســاحن، 
فإنهــا قــد صنعــت مــن احلجــارة احملليــة التــي غلــب عليهــا 
مــن  مصنــوع  بســيط  عــدد  وجــود  مــع  الرملــي،  احلجــر 
احلجــارة البركانيــة املتوفــرة أيًضــا يف املنطقــة )١0/٣/5٩؛ 

 .)١0/٣8  /24١ ١0/١7/١١7؛ 

أجــزاء  عــن  عبــارة  كانــت  أنهــا  إلــى  هنــا  نشــير  ولعلنــا 
فغالبيتهــا كاملتــني  كانتــا  اثنتــني  عــدا  مــا  مســاحن   مــن 

ــون فغالبيتهــا  )82/ ١0/١4؛ ١0/٣/١6٣(، أمــا مــن حيــث الل
كانــت ذات لــون أحمــر، عــدا خمــس قطــع ثــالث منهــا ســوداء 
واثنتــان   ،)١0/٣8/24١ ١0/١7/١١7؛  )١0/٣/5٩؛  اللــون 

بنيتــان )١48/ ١0/٣5؛ ١4٩/ ١0/8(.

وقــد توزعــت أماكــن العثــور عليهــا علــى مســاحة الوحــدة كافــة 
وذلــك علــى النحــو التالــي:

الساحة الغرف
األولى

الساحة 
الثانية

الوحدة 
األولى

4١٣2

ب- الرحى:
عثرنــا هــذا املوســم علــى قطعتــني فقــط، ومــع أهميــة الرحــى 
يف طحــن احلبــوب، فاملالحــظ أننــا لــم نعثــر إال علــى ســت 
ــود  ــي، 20١4م: 4١6-4١٩(، ولعــل هــذا يع قطــع فقــط )الذيب
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إلــى أن الــذي يســتخدم يف املراكــز الدينيــة يف الغالــب هــو 
أو  طحنهــا  يــراد  التــي  الكميــات  ألن  واملســاحن،  املدقــات 

ســحنها أقــل مــن تلــك املســتخدمة يف املنــازل.

ج- أدوات الدق: 
ســجلنا يف هــذا املوســم »١8« أداة للــدق، وتنقســم إلــى صنفني: 
األول: املــدق )أداة الــدق( )١0/5/١05(؛ والثانــي هــي أداة 
صغيــرة احلجــم مقارنــة باملســاحن يــدق بهــا املــواد العطريــة أو 

التجميليــة أو الطبيــة )6٩/١٩/١0(. 

االســطواني  منهــا  عــدة  بأشــكال  جــاء  األول  والصنــف 
 ،)١0/2٩/١٩٩ ١0/٩/٩4؛  ١0/٣/58؛  )١0/4/22؛ 
معثــورة  وســجلنا   .)١0/٣/58 )١0/١٩/5٣؛  واملســتطيل 
ــة: الدائــري )١00/١0/2(،  واحــدة فقــط مــن األشــكال التالي
 ،)١0/١١/١42( واملخروطــي   ،)١0/8/١١١( والبيضــاوي 

 .)١0/١٩/66( واملكعــب 

ــي، وهــو املــدق، فقــد ُصنعــت جميعهــا مــن  أمــا الصنــف الثان
ــا عــدة أشــكال هــي: شــبه  ــا منه ــي؛ وقــد وجدن احلجــر الرمل
املثلــث )١0/٣/١4(، واملربــع )١0/5/١05(، وشــبه الدائــري 
)١0/١0/40(؛ وأخيــًرا الشــكل الدائــري الــذي وجدنــا منــه 
١0/٣/58؛  ١0/8/48؛  )١0/8/46؛  معثــورات  أربــع 

١0/١8/6٩؛  ١١٩/١7/١0(.

د- الهاون:
انــه أكبــر  وهــو أداة ال تختلــف عــن املــدق يف الوظيفــة إال 
ــه يســتخدم لــدق وســحق مــواد أكثــر خشــونة مــن  ــا، ألن حجًم
املــواد العطريــة والطبيــة؛ ويتكــون مــن جزأيــن: الهــون نفســه، 
ــا مــن األول خمــس قطــع، جميعهــا ُصنعــت  ويــده؛ وقــد وجدن

ــني. ــي قطعت ــوع الثان ــن الن ــي، وم مــن احلجــر الرمل

ــي  ــوم- مــن احلجــر، وتأت ــا هــو معل تُنحــت هــذه األدوات- كم
ــة،  ــة أو مكعب ــة أو مســتطيلة أو دائري ــث الشــكل مربع مــن حي
وتتصــل يف حالــة املذابــح بقنــاة متتــد إلــى اخلــارج؛ وقــد عثرنــا 
يف هــذا املوســم علــى »١5« قطعــة جميعهــا لأســف الشــديد 
أجــزاء مــن أحــواض؛ لعــل أهمهــا يف تصورنــا احلــوض الكبيــر، 
برميلــي الشــكل، ُعثــر عليــه يف الغرفــة الثالثــة )240/٣٣/١0(، 

بقطــر بلــغ 5٩ســم، وجــاء االرتفــاع املتبقــي منــه ٣٩ســم، وكان 
فقــد عثرنــا  الوحــدة،  أجــزاء  األحــواض يف جميــع  انتشــار 
ــا يف  ــرف، أم ــى خمــس قطــع يف الســاحتني، وثمــان يف الغ عل
الوحــدة املعماريــة األولــى فســجلنا قطعتــني فقــط؛ وجــاءت مــن 
ــرة يف  ــي املنتشــر بكث ــن احلجــر الرمل ــة م ــادة منحوت ــث امل حي
املنطقــة، أمــا لونهــا فهــي حمــراء، فيمــا عــدا أربــع قطــع بنيــة 
اللــون )١0/5/26؛٣0، ١0/١٩/2٣0(، إحداهــا بنــي غامــق 

.)١0/8/١١0(

وأمــا النــوع الثانــي فهــو املذابــح، فقــد ســجلنا تســع قطــع 
جميعهــا مــن احلجــر الرملــي، وقــد تنوعــت يف احلجــم فمنهــا 
والكبيــر   ،)١0/٣١/١68( 7ســم  بطــول  كان  الــذي  الصغيــر 
احلجــم )١0/7/٣8(١١، لكــن أبرزهــا مــن حيــث الشــكل املذبــح 

الــذي جــاء علــى هيئــة رأس ثــور )248/٣٩/١0(.

٥ - عناصر معمارية:

التــي عددناهــا معثــورات  املعماريــة  العناصــر  بهــا  ونقصــد 
مبعنــى آخــر املتنقلــة، والواقــع أن أي حفريــة أو أي موقــع 
ــون  ــا تك ــا م ــي غالًب ــة الت ــن هــذه العناصــر املعماري ــو م ال يخل
ضمــن الــردمي؛ ومنهــا األحجــار املســتطيلة الشــكل )املعثورتــان: 
اجلهــة  يف  أكثرهــا  جــاء  والتــي   ،)١0/١4/8١ ١0/١٣/76؛ 
ــًدا يف املربعــني ١٣، ١4، وهمــا  الشــمالية مــن الوحــدة وحتدي
املربــع  مــع  املعماريــة  الناحيــة  مــن  أنهمــا  نعتقــد  وحدتــان 
»١5«، تعــود إلــى املرحلــة الديدانيــة وأعيــد اســتخدامها يف 
ــرة اللحيانيــة؛  ولعــل مــن أهــم هــذه العناصــر املعماريــة  الفت
٩6ســم،  بطــول  وجــاء  الشــكل  املســتطيل  األول  حجريــن: 
وارتفــاع بلــغ »١5ســم«، والثانــي مــن احلجــر الرملــي ُشــكَل مبــا 
يشــبه حــرف )ل( بطــول 70ســم، وعــرض ٣7ســم، وارتفاعــه 
20ســم؛ األول كان ميثــل )١0/١٣/76( عتبــة بــاب أمــا الثانــي 
)١0/١4/206( فهــو كتــف بــاب، وإن صــح ذلــك فهمــا يعــودان 
إلــى الفتــرة الديدانيــة، أعيــد اســتخدامهما الحًقــا يف الفتــرة 
اللحيانيــة، ومــن هــذه العناصــر خمســة أقــراص دائريــة الشــكل 
أكبرهــا ذلــك القــرص الدائــري البالــغ قطــره »2١ســم« )١6١/ 
١0/١2(، وجميعهــا ُعثــر عليــه يف الوحــدة األولــى وواحــدة 

١١  قــد يعتقــد بعضهــم أن هــذه القطعــة املكعبــة الشــكل قاعــدة عمــود، 
ــك.   ــرى ذل ــا ال ن لكنن

دادان )اخلريبة( بالعال )املوسم العاشر ١4٣4هـ / 20١٣ م(.
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ســجلناها مــن الغرفــة األولــى )١0/2/١02(؛ قــد تكــون أجــزاء 
أو قواعــد أو حلقــة مــن حلقــات أعمــدة، ومــن هــذه العناصــر 
تلــك التــي تســتخدم قواعــد للتماثيــل منهــا املســتطيل الشــكل 
مثــل احلجريــن )ظ202( اللذيــن وجــدا عنــد املدخــل الشــرقي 
للغرفــة اخلامســة، ومنهــا املكعــب الشــكل )الظواهــر: 20٣، 
204 25٩(، ومــن العناصــر ُكشــف عــن أحجــار اســتخدمت 
يف البنــاء عليهــا زخــارف باإلزميــل أبرزهــا احلجــر  الرملــي 
املســتطيل الشــكل )١0/٣٣/2١2( الــذي بلــغ طولــه »68ســم«، 
وعرضــه »٣2ســم«، جــاءت زخرفتــه -املكونــة مــن ٣8 ســطًرا- 
علــى شــكل خطــوط عموديــة صغيــرة علــى طريقــة ثعبــان. 
وأخيــًرا نشــير إلــى القطعــة احللزونيــة )١١/6/١45( التــي 
تســتخدم كتــاج عمــود، وهــي مــن اآلجــر املشــوي املخلــوط 

ــس.  بجب

وقبــل أن ننهــي حديثنــا عــن العناصــر املعماريــة املتحركة نشــير 
إلــى أنــه مت العثــور يف هــذا املوســم علــى خمــس أحجــار مــن 
احلجــر الرملــي، عليهــا رســوم حيــات، حجــران عليهمــا رســم 
 ،)١0/٣5/207 )١0/١٩/202؛  )ثعبانــني(  حليتــني  مــزدوج 
ــة  ــان يف الغرف ــة: اثنت ــا وجــدت يف الوحــدات اخلدمي وجميعه
الرابعــة )٣٣/ ١0/6؛ ١0/١٩/202( والثــالث األخــرى عثرنــا 
١0/٣7/١88؛  )١0/١5/١56؛  الثانيــة  الوحــدة  يف  عليهــا 

 .)١0/٣5/207

٦- أعقاب األبواب:

ُعثــر علــى أدوات صغيــرة احلجــم بهــا جتاويــف دائريــة الشــكل 
حتتــل يف بعضهــا مســاحة مــن ســطح احلجــر تبلــغ »١7ســم«، 
وبعمــق يصــل إلــى »٣ســم«، وقطــر »١٣ســم« )١0/٣4/2١7(؛ 
ــواب؛ أحدهــا )١0/٣45/2١8( قــد  وقــد عددناهــا أعقــاب أب
يكــون محــوًرا أرًضــا. امللفــت يف األمــر أننــا قــد وجدنــا اثنــني 
يف الســاحة الكبــرى )١0/١/١25؛ ١0/١١/١40( األول جــاء 
يف املربــع األول قريــب مــن احلــوض ممــا يعنــي أنــه منقــول مــن 
ــب مــن حــوض  ــاب قري ــه إذ ال ميكــن أن جنــد محــوًرا لب مكان
املــاء )ظ(، إال إن كان احلــوض يقفــل وهــو أمــر مســتبعد، 
أمــا احملــور اآلخــر الــذي عثرنــا عليــه يف الســاحة فــكان إلــى 
والتــي  الســاحة  علــى  املطلــة  األولــى  الغرفــة  مــن  اجلنــوب 
وجدنــا بهــا الفــرن،  يف حــني توزعــت أربعــة احملــاور األخــرى 

ــة.  ــة الثاني ــة والوحــدة اخلدمي بالتســاوي يف الســاحة الثاني

٧- التماثيل:

لــم يتــم العثــور يف هــذا املوســم علــى متاثيــل كاملــة، ســوى 
أجــزاء مــن متاثيــل مصنوعــة أو منحوتــة مــن احلجــر وحتديــًدا 
الرملــي القاســي الصلــد قليــل املســامية الــذي يتواجــد بكثــرة 
ــل  ــني أجــزاء مــن متاثي ــة املنطقــة١2؛ وقــد تنوعــت مــا ب يف بيئ
ــغ عــدد هــذه األجــزاء مــن  ــة. وبل ــة طيني ــة ودمــى حيواني آدمي
)١0/١٩/62؛  منهــا  اثنتــان  قطــع،  ســبع  اآلدميــة  التماثيــل 
متوســطي  لتمثالــني  بدنــني  عــن  عبــارة   )١0/١2/١06
احلجــم، واثنتــان أخريــان عبــارة عــن رجلــي )قدمــي( متثالــني، 
شــكل  علــى  منهــا  املتبقــي  جــاء   ،)١0/٣4/247( إحداهمــا 
مســتطيل طولــه »45ســم«، وعرضــه »١٩ســم«. أمــا الثانيــة 
5،7ســم«،  طولهــا  بلــغ  إذ  احلجــم،  فصغيــرة   ،)١0/٣/56(
وعرضهــا »5ســم«١٣. واثنتــان نرجــح أنهمــا قاعدتــا متثالــني 
دائريــان، إحداهمــا مشــغولة )١0/١2/١62(. لكــن أهــم تلــك 
القطــع )١0/١8/7١(، هــي التــي ُعثــر عليهــا يف الغرفــة الثانيــة 
ــي  ــارة عــن رأس آدمــي مــن احلجــر البركان ــت عب )N1(، وكان
اخلفــاف األســود أظهــر فيــه النحــات قدرتــه الواضحــة يف 
النحــت حيــث أبــان عــن شــعر الــرأس مــن األعلــى، ونشــير 
ــى أن القطعــة )١0/١٩/62( التــي جــاءت مــن الغرفــة  ــا إل هن
اخلامســة )K25(، وهــي بطــول »٩ســم«، وعــرض »7،5ســم« 
متثــل قطعــة لتمثــال صغيــر غيــر مكتمــل، أي أنهــا قــد تكــون 

مشــروع دميــة.

٨- املسارج: 

هــي كلمــة علــى وزن مفاعــل مــن س ر ج، واملســرجة هــي التــي 
فيهــا الفتيــل، والشــمس هــي كمــا يقــول ابــن منظــور ســراج 
النهــار )ابــن منظــور، ١٩٩7م، مــج2: 2٩7(. وهــذا االختــراع 
القــدمي وجــد القبــول مــن ســكان دادان، فقــد عثرنــا علــى 
العشــرات مــن املســارج املتعــددة األشــكال فمنهــا ذلــك الــذي 

ونشــير إلــى أن املوقــع قــد متيــز مبعثوراتــه مــن التماثيــل اآلدميــة   ١2
ذات احلجــم الكبيــر، وحتديــًدا تلــك التــي ُعثــر عليهــا يف املواســم مــن 

الثانــي إلــى اخلامــس.
ال ميكننا استبعاد أنها مقبض صغير.  ١٣
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ــارف أو  ــى شــكل مغ ــري أو عل ــي أو دائ ــى شــكل قارب جــاء عل
املوســم  هــذا  ويف   .)4٣١-428 20١4م:  )الذيبــي،  مكاييــل 
ــا- ســت مســارج،  ــا بلغــت -حســب تصنيفن ــا عــدداً منه وجدن
منهــا اثنتــان نرجــح أنهمــا مســرجتان غيــر مكتملتــني )٣2، 
١0/١٩/54(. وجميعهــا منحوتــة مــن احلجــر الرملــي، مــع أن 

ــي مــن أحجــار أخــرى.  ــا يأت بعضه

٩- األواني:

لــم يتــم العثــور يف هــذا املوســم علــى آنيــة كاملــة ســوى أجــزاء 
ــد  ــر؛ وق ــدور أو صحــون أو قواري ــا ق ــد أنه بســيطة ممــا نعتق
جــاءت هــذه األوانــي مصنوعــة مــن احلجــر والفخــار والزجــاج 

وذلــك علــى النحــو التالــي:

أ- األواني الزجاجية:
ُعثــر يف هــذا املوســم علــى كســرة واحــدة )١0/2/7(، مــن 
بــدن قــارورة مــن الزجــاج البنــي املعتــم، تعــود علــى األرجــح 
إلــى الفتــرة اإلســالمية. حيــث وجــدت يف الطبقــة الســطحية 
ــا يف  ــع كان معروًف ــى أن املوق ــدل عل ــى )L2(، وي ــة األول للغرف
تلــك الفتــرة وأن القــارورة ســقطت يف أثنــاء عبــور صاحبهــا 

يف املوقــع.

ب- األواني املصنوعة من املرمر االلباستر: 
ــن  ــارة عــن أجــزاء م ــا عب ــان منه ــالث قطــع، اثنت ــى ث ــر عل ُعث
إناءيــن، أحدهمــا )١0/2/١١(، متيــز باحلــروف اللحيانية التي 
ــي )7٩/١0/4١(،  ــة شــفته؛ يف حــني أن الثان ــى حاف ــت عل كتب
أمــا  بدنــه،  علــى  املنحــوت  الصغيــر  املقبــض  بذلــك  امتــاز 
القطعــة الثالثــة )١0/٣١/84(، فكانــت ذات لــون كرميــي متثــل 

غطــاء مقبــض. 

ج- األواني احلجرية:

كاملـة  أواٍن  ثالثـة  علـى  إال  املوسـم  هـذا  يف  العثـور  يتـم  لـم 
واألوانـي  242م١5/١0(.  ١0/2٣/١8١؛  )١0/١5/١55؛ 
احلجريـة أو بشـكل أدق األجـزاء املتبقيـة منهـا، والبالغـة سـبع 
قطـع يصعـب علينـا بحالتهـا الراهنـة حتديـد وظيفتهـا بشـكل 
دقيـق،  لكـن ميكننـا القـول بـأن أربعـة منهـا عبـارة عـن صحـون 

نظـًرا لبقـاء بعـض مـن حوافهـا ملتصقاً بقواعدهـا عبر البدن، 
أحدهـا سـطحه أملـس وحافتـه مشـذبة بشـكل جيـد، ومصنـوع 
فـكان  اآلخـران  أمـا   .)١0/2/٩٩( البركانـي  احلجـر  مـن 
سـطحاهما مشـغولني بشـكل جيـد، علـى سـبيل املثـال املعثـورة 
)١0/١٩/١80(. وقـد تنوعـت هـذه األوانـي مـن حيـث الشـكل 

واللـون.

ومــا لفــت نظرنــا هــو الشــكل القاربــي القريــب إلــى حــد كبيــر 
مــن املســارج، والشــبيه باملســتطيل )١٣٣، ١0/5/١٣5(، أمــا 
اللــون فوجدنــا أن ثمانيــة منهــا ذات لــون بنــي، منهــا ثــالث قطع 
نســتطيع القــول أنهــا بنــي فــاحت )١0/١5/١55؛ ١0/2٣/١8١؛ 
١0/٣6/20٩(، وظهــر لنــا جــزء مــن إنــاء يحمــل لوًنــا بــني 
الكرميــي والبنــي )١0/١٣/7٣(، كمــا عثرنــا علــى أربــع قطــع 
حمــراء اللــون، واحــدة ذات لــون أحمــر فــاحت )١0/20/2٣١(. 
وأخيــًرا جــاءت قطعتــان بلونــني مختلفــني: األولــى بلــون أبيــض 
أســود  لونهــا  والثانيــة  االحمــرار )١٣/٣4/١0(،  إلــى  مييــل 
)١0/2/٩٩(. ووجدنــا أن جميــع هــذه األوانــي كانــت منحوتــة 
أو مصنوعــة مــن احلجــر الرملــي، إال واحــدة كانــت مــن احلجــر 

البركانــي )٩٩/١0/2(.

ومــن هــذه األوانــي مت تســجيل ثــالث قطــع، عبــارة عــن أقــراص 
أنهــا اســتخدمت ســدادات جلــرار حجريــة،  دائريــة يرجــح 
»2٣ســم«  والثانيــة   ،)١0/١/١2٣( »٩ســم«  األولــى  قطــر 
)١0/١2/١50(، والثالثــة »١6ســم« )١0/١2/١57(، امتــازت 
األخيــرة بســطحيها املصقولــني، واملالحــظ أن اثنــني مــن هــذه 
ــى، وهــي وحــدة  ــة وجــدت يف الوحــدة األول األحجــار القرصي

ــة. ــا عــدداً مــن اجلــرار الفخاري ــا فيه وجدن

ثانًيا- املواد املعدنية:

العريقــة  التــي احتلتهــا هــذه املدينــة  مــع األهميــة واملكانــة 
املصنوعــات  قلــة  لالنتبــاه  الالفــت  مــن  أنــه  إال  »دادان«، 
ــة  ــا املعدني ــة، وكمــا يف املواســم الســابقة فــإن معثوراتن املعدني
يف هــذا املوســم لــم تتعــد أصابــع اليــد- بخــالف العمــالت، 
منهــا أربــع معثــورات علــى شــكل كتــل صغيــرة جــًدا )١0/١/٣؛ 
١5، ١0/٣/١8؛ ١0/١٩/64(، ميكــن عدهــا »خبثــاً« مكونــاً من 
ــب،  ــادن هــذا يف الغال ــع املع ــة نتيجــة لتصني ــر نقي شــوائب غي

دادان )اخلريبة( بالعال )املوسم العاشر ١4٣4هـ / 20١٣ م(.
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لكننــا منيــل إلــى أن هــذا اخلبــث نــاجت عــن عوامــل الصــدأ 
والتلــف وحتــول القطعــة األصليــة بســبب عوامــل االحتــكاك 

الكيمائيــة. 

تكونــان  قــد  منهــا  قطعتــان  معثــورات،  ثــالث  وجدنــا  وقــد 
ــة أقــرب إلــى  مروديــن للكحــل )١0/2/8؛ ١0/٣/١8(، والثالث
املســمار املعكــوف الــرأس )١0/١٩/٣4(، وجنــد مــن الضــروري 
التوقــف عنــد معثورتــني معدنيتــني تعكســان نواحــي اجتماعيــة 
معينــة يف مجتمــع مدينــة دادان: األولــى )١0/2/5١( والتــي 
نرجــح أنهــا قطعــة مســتطيلة مــن نصــل ســيف فــوالذي، بطــول 
٣،7ســم«، وعــرض »2،5ســم«؛ أمــا ســمكها فــكان 0،04ســم«؛ 
أن  واملعلــوم   .)L2( األولــى  الغرفــة  يف  عليهــا  عثرنــا  وقــد 
ســواء  االحتفالــي  منهــا  عــدة  ملناســبات  يســتخدم  الســيف 
املتعلــق باجلانبــني الدينــي أو الرســمي أو بالفــردي يف عرضــة 
احتفــال الزفــاف أو الســمر وغيرهــا؛ إضافــة إلــى اجلانــب 
احلربــي، أمــا القطعــة الثانيــة والتــي عثرنــا عليهــا يف الغرفــة 
الثالثــة )K26, J26(، فكانــت عبــارة عــن جــزء مــن رجــل متثال 
صغيــر بطــول »٣ســم«، وعــرض »١،٣ســم« )2٣7/٣٣/١0(، 
وتــدل عمليــة الصــب املتقنــة علــى مــدى قــدرة الفنــان الديدانــي 

ــل.    ــة يف صناعــة التماثي الطيب

العمالت:

ُكشـف يف هـذا املوسـم عـن عملتـني مهمتـني تعودان إلـى الفترة 
عليهـا  ُعثـر  التـي  العمـالت  مـع  العملتـان  وهاتـان  اليونانيـة، 
خـالل املواسـم السـابقة تـدل علـى التواصـل احلضـاري بـني 
دادان العاصمـة الديدانيـة، واملراكز احلضارية يف اليونان )١4(.

مســكوكات  مــع  )دادان(  اخلريبــة  موقــع  عمــالت  وتشــترك 
ممالــك جنوبــي شــبه اجلزيــرة العربيــة القدميــة )قتبــان وســبأ 
وحميــر ومعــني(، يف موضوعاتهــا الرئيســة؛ كــون وجــه العملــة 
يتضمــن يف الغالــب صــورة امللــك، أمــا ظهرهــا فيأتــي فيــه- يف 
ــا، وعمــالت  ــة أثين ــذي يرمــز لآلله ــر البومــة، ال ــب- طائ الغال
هــذا املوســم الثــالث مــن أبــرز العمــالت املكتشــفة حتــى اآلن، 

ــة  ــار، كلي ــز الدهــام، قســم اآلث ــن عبدالعزي ــل ســلطان ب ســيقوم الزمي  ١4
الســياحة واآلثــار، جامعــة امللــك ســعود، بإجــراء الدراســة العلميــة 

علــى القطــع الحًقــا.

وأكثرهــا وضوحــاً، وخاصــة األولــى والثانيــة، وهمــا مــن ذلــك  
الطــراز الــذي حمــل صــورة امللــك علــى الوجــه وطائــر البومــة 
علــى الظهــر؛ أمــا القطعــة الثالثــة فقــد ُشــغل ظهرهــا برســم 
لرجــل واقــف، ورأس متــوج مقابــل لــه؛ ونحــن ال جنــزم أن 
هــذه القطعــة تعــود مثــل القطعتــني الســابقتني إلــى اململكــة 
اللحيانيــة؛ ولكننــا ال نســتبعد ذلك أيًضــا )اللوحة 2.٩ج،د،هـ(.

ثالًثا- أدوات الزينة: 

األولــى  البدايــات  منــذ  الزينــة  أدوات  اإلنســان  اســتخدم 
لإلنســانية، فاتخــذ الزينــة مــن البيئــة احمليطــة بــه مبتدئــاً 
ــات املجففــة والطــني،  ــا العظــام وبــذور النبات باحلجــر، والحًق
ومــن ثــم اخلشــب، مــروًرا بالزجــاج، حتــى وصــل يف فتــرات 
األحجــار  علــى  الزينــة  أدوات  قصــر  إلــى  الحقــة  تاريخيــة 
وأحجــام  عديــدة  بأشــكال  اخلــرز  منهــا  فصنــع  الكرميــة، 
ــم؛  ــات ومتائ ــد وعقــود ودالي ــى شــكل قالئ متنوعــة نظمهــا عل
حلمايــة  كتعويــذات  الزينــة  إلــى  إضافــة  تســتخدم  وكانــت 
مرتديهــا مــن الشــر مهمــا كان نوعــه ومتائــم جللــب احلــظ 
والفــأل احلســن؛ وقــد انتشــر اســتعمال اخلــرز لهــذه األغــراض 
)اللوحــة 2.١0أ(. كلهــا  القدميــة  اإلنســانية  املجتمعــات  يف 

وقــد وجدنــا يف هــذا املوســم أدوات ُصنعــت مــن ثــالث مــواد، 
أولهــا مــن احلجــر -وحتديــًدا حجــر الكوارتــز )١24/١0/2(- 
للخــوامت، كمــا اســتخدم احلجــر  الــذي اســتخدم فصوصــاً 
املقبــب ذو اللــون األبيــض الكرميي كفــص خامت )١0/١8/67(؛ 
أو مــن احلجــر الرملــي الــذي وجدنــا منــه قــالدة حجريــة 
)١0/8/45( دائريــة ذات لــون أحمــر داكــن عليها ثقبان نافذان 
قطــر كل واحــد منهمــا »6مم«، وثانيهــا الزجــاج الــذي متثــل يف 
قــارورة صغيــرة مــن الزجــاج البنــي املعتــم )١0/2/7(، وهنــاك 
ثــالث خــرز اســتخدمت للزينــة يف األختــام اثنــان منهــا دائريــة 
الشــكل )١0/١٩/١78؛ )١0/١5/227(، واألخيــرة بيضاويــة 
ــا الصــدف إذا  ــون )١0/١٩/١77(؛ وثالثه الشــكل وســوداء الل
حــق لنــا عــّده مــن أدوات الزينــة ألنــه يســتخدم يف تطعيــم 
األبــواب واللوحــات أيًضــا فقــد عثرنــا علــى صدفــة واحــدة 
فقــط بيضــاء اللــون )١0/١٩/6٣( علــى شــكل حلزونــي، جــاءت 

.)I26( مــن الغرفــة الرابعــة
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رابًعا- املواد اخلشبية:

اســتخدم ســكان هــذه املدينــة األخشــاب بأنواعهــا املختلفــة 
)األثــل، جــذوع النخــل ... إلــخ( يف حياتهــم اليوميــة، فمــن 
)جــذوع  اخلشــب  أن  نــرى  املتحللــة  العضويــة  املــواد  كميــة 
النخــل( قــد اســتخدم يف تدعيــم األســقف. كمــا اســتخدم 
خشــب األثــل لصنــع األبــواب واملفاتيــح، وخشــب العــاج الــذي 
صنعــت منــه األمشــاط، واملــراود واملكاحــل وغيرهــا؛ ومــع هــذا 
فإننــا بخــالف املــواد العضويــة لــم نعثــر يف هــذا املوســم إال 
علــى قطعــة وحيــدة )١0/١8/72( وجــدت يف الغرفــة الثانيــة 

.)N1(

خامًسا- احلبال والنسيج: 

ــر عليهــا يف هــذا املوســم واملواســم الســابقة  ــي عث ــة الت الكمي
أيًضــا رغــم قلتهــا )الذييــب، 20١4م: ١55-١57(، إال أنهــا 
ــاة  ــال يف احلي تعكــس بشــكل واضــح اســتعمال النســيج واحلب
اليوميــة عنــد ســكان مدينــة دادان، فقــد عثرنــا علــى ثــالث 
قطــع، منهــا أليــاف نباتيــة متشــابكة )١0/٩/2٣(، ُعثــر عليهــا 
علــى منســوب »742،62م«، أي علــى عمــق »40ســم«، ممــا قــد 

ــرة املتأخــرة.  يوحــي أنهــا تعــود للفت

النباتيــة،  األليــاف  مــن  واملصنوعــة  املجدولــة  القطــع  أمــا 
ــة واحــدة  ــى قطع ــر إال عل ــم نعث ــع، فل ــة بأســلوب رائ واملجدول
)١0/٩/٩2(،عثرنــا عليهــا يف الوحــدة الثالثــة )N26(، أمــا 
الثالثــة )١0/١7/١١5( فكانــت عبــارة عــن قطعــة  القطعــة 
نســيج ُعملــت بشــكل رائــع تــدل داللــة واضحــة علــى متكــن 

ناســجها وقدرتــه يف مجــال النســيج. 

سادًسا- النقوش:

بلــغ عــدد النقــوش املكتشــفة حتــى اآلن »١5٩« نقشــاً، مــن عــدة 
ــة،  ــة، والثمودي ــة، واملعيني ــة قدميــة هــي: اللحياني أقــالم عربي
لــم ينشــر منهــا إال  وعــدد محــدود جــًدا باللغــة اليونانيــة؛ 
»١7« نقًشــا؛ ثمانيــة مــن املواســم األول إلــى الســابع )الســعيد، 
20١4م: ٣84-٣00(، وتســعة مــن املوســم الثامــن )الذييــب، 
20١4م: ١58-١62(، ويف هــذا املوســم وجدنــا »١4« نقًشــا 

حليانًيــا)١5(؛ أقلهــا عبــارة عــن حــرف واحــد )١٩/٣6/١0(، 
وأكثرهــا النقــش الــذي تكــون مــن »١5« ســطًرا )١85/٣4/١0( 

)اللوحــة 2.١0ج، د، هـــ(.

النقش األول:

نقــش حليانــي لــم يتبــق منــه ســوى بقايــا ســطرين مــن ســطوره، 
 ،)١0/١/١( الرملــي  احلجــر  مــن  حــوض  علــى  ُكتــب  وقــد 
تعــرض لتفتــت نتيجــة إعــادة اســتخدامه مــرة أخــرى. والواقــع 
أن وضــوح حــروف هذيــن الســطرين اللذيــن نُفــذا باحلفــر 
الغائــر، يوحــي- بــكل وضــوح- ليــس فقــط إلــى مــا يتمتــع بــه 
الكاتــب مــن مقــدرة ممتــازة وفهــم واضــح يف اخلــط اللحيانــي، 
ــة املزدهــرة، واحلجــر  ــرة اللحياني ــى الفت ــه يعــود إل ــى أن ــل إل ب
لســبب أو آلخــر، أعيــد الحًقــا اســتخدامه؛ فقــد عثرنــا عليــه 
بجانــب احلــوض املائــي )ظ١46(، وقــد يكــون هــو نقــش أشــار 
فيــه كاتبــه »َفاِهم«إلــى صناعتــه لهــذا احلــوض أو ترميمــه لــه، 
والــذي قادنــا إلــى هــذا الترجيــح الكلمــة التــي جــاءت علــى 
جانــب هــذا احلجــر والتــي تقــرأ ص ن ع، أي »بنــى، َعِمــَل«، 
املعــروف يف الكتابــات اللحيانيــة )الذييــب، 20١4م: نــق٣: 2( .

الكلمــة  مــن  األخيــر  احلــرف  فقــط  نقــرأ  األول:  الســطر 
الســابقة للفاصــل، وهــو حــرف اليــاء، واحلــرف األول مــن 

الــواو.  وهــو  للفاصــل،  التاليــة  الكلمــة 

ــة حــروف األول يقــرأ إمــا  ــه ثالث الســطر الثانــي: الواضــح من
واًوا أو فــاًء، متبــوع بحــرف الهــاء ثــم امليــم، وهكــذا يقــرأ و هـــ 
م، أو ف هـــ م؛ ونرجــح أنــه علــم لشــخص، وكال الصيغتــني 
تظهــران حســب علمنــا للمــرة األولــى يف الكتابــات اللحيانيــة، 
 Harding, 1971:( الصفويــة  الكتابــات  يف  ُعرفــا  لكنهمــا 

.)473, 654

النقش الثاني:

جــاء هــذا النقــش الــذي لــم يتبــق منــه ســوى بقايــا ثالثــة 
 ،)١0/7/٣٩( متحطــم  رملــي  حجــر  علــى  مكتوًبــا  أســطر، 
ــة، واملتبقــي  ــه يف ظهــور رمــوز األرقــام اللحياني وتكمــن أهميت

سيتم مبشيئة اهلل تعالى دراسة هذه النقوش الحًقا.  ١5

دادان )اخلريبة( بالعال )املوسم العاشر ١4٣4هـ / 20١٣ م(.
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فــكان  ارتفاعــه  أمــا  »7،5ســم«؛  بطــول  جــاء  احلجــر  مــن 
»١١ســم«؛ وقــد نفــذ النقــش باحلفــر البــارز، ويفصــل بــني 

النقــش. بطــول  شــريط  أســطره 

الســطر الثانــي: يعلــوه ســطر تضمــن بقايــا مــا نعتقــد أنــه 
ــارة عــن رمــز  ــة عب ــام حلياني ــه أرق ــواو؛ فاملتبقــي من حــرف ال
العــدد »20«، والــذي يتكــون مــن عموديــن مائلــني، متبــوع برمــز 
الرقــم »١« مكــرًرا خمــس مــرات، لهــذا فهــو يقــرأ »25«، لكــن 
ــا ال نســتبعد أن العموديــن املائلــني همــا اجلــزء املتبقــي  أيًض
مــن حــرف الهــاء، لتقــرأ الكلمــة الســابقة لأرقــام »س ن هـــ«، 

أي »ســنة خمــس )5(«.

الســطر الثالــث: يقــرأ مــن اليمــني إلــى اليســار هكــذا: ب، أ، ْو. 
وهــي كلمــة صعــب تقديرهــا أو تفســيرها.

النقش الثالث:

نقــش ُكتــب علــى حجــر بنــاء )١0/١4/80(، عثرنــا عليــه يف 
742،42م،  مســتوى  علــى   ،)K25( اخلامســة  الغرفــة  ردمي 
للغرفــة؛  الســطحية  الطبقــة  مــن  »١2ســم«  مســافة  وعلــى 
ويظهــر لنــا أن كاتبــه شــارك يف بنــاء الغرفــة وَرِغــَب يف تخليــد 
ــه »26ســم«،  ــغ طول ــاء الــذي يبل ــى حجــر البن اســمه فكتبــه عل
بــدأ نقشــه  وعرضــه »2٣،5ســم«، وبســمك »١6ســم«، وقــد 
القصيــر باســمه »ي و ب ع«، علــم بســيط علــى وزن يفعــل مــن 
»ب وع« . يأتــي بصورتــه هــذه حســب علمنــا للمــرة األولــى يف 
اللحيانيــة، متبــوع باالســم املفــرد املذكــر ذ، أي »مــن قبيلــة« 
أمــا   ،)88 )القــدرة، ١٩٩٣م:  اللحيانيــة  بكثــرة يف  املعــروف 
الســطر الثانــي الــذي جــاء مكتوًبــا بشــكل مائــل فيقــرأ بســهولة 
»ب ل ط«، فهــو اســم قبيلــة البنــاي يوبــع، وهــو علــم يظهــر 

أيًضــا للمــرة األولــى يف الكتابــات اللحيانيــة.

سابًعا- أدوات ترفيهية:

كأي مجتمــع قــدمي أو معاصــر يعمــل اإلنســان علــى اســتثمار 
وقــت فراغــه يف الترفيــه عــن نفســه؛ فاملجتمعــات املتحضــرة 
القدميــة واملعاصــرة تعــُد الترفيــه طقســاً ال يقــل أهميــة عــن 
الطقــوس الدينيــة وغيرهــا، ولــم يختلــف مجتمــع مدينــة دادان 

عــن تلــك املــدن املعاصــرة؛ فأوجــد بعــض األلعــاب الترفيهيــة 
التــي تناســبت مــع قدســية املــكان، وهــو يف حالتنــا هــذه املركــز 
الدينــي، فغلــب عليهــا لهــذا الســبب األلعــاب الذهنيــة عوًضــا 
عــن تلــك اجلســدية علــى أهميتهــا؛ فقــد وجدنــا خالل املواســم 
الســابقة كتــاًل حجريــة مربعــة أو دائريــة نفــذ علــى بعضهــا 
شــبكة مربعــات )الذيبــي، 20١4م: 4٣2-4٣٣(، وقــد عثرنــا 
ــا ترفيهيــة:  هــذا املوســم علــى ثــالث معثــورات عددناهــا ألعاًب
األولــى )١0/١5/١7١( قطعــة حجريــة مربعــة الشــكل نُفــذ 
علــى ســطحها شــبكة مربعــات، ســتة طوليــة وثالثــة عرضيــة، 
والقطعــة الثانيــة عبــارة عــن حجــر مســتطيل الشــكل يتوســط 
ســطحه حفــر مقعــر قطــره »6ســم«، والــذي دفعنــا إلــى عــده 
لعبــة ترفيهيــة طولــه البالــغ »42ســم«، الــذي يحــول دون عــّده 
ــاب أرضــي، فهــذا احلفــر املقعــر يســتقبل مــا يرمــى  محــور ب
داخلــه مــن أحجــار صغيــرة لتمضيــة الوقــت وإظهــار دقــة 

التصويــب مــن الرامــي. 

أمــا األداة الثالثــة فهمــا حجــران مســتطيالت )١5٩/١2/١0(، 
أحدهمــا أكبــر مــن اآلخــر، وال ميكننــا حتديــد ماهيــة هــذه 

اللعبــة الترفيهيــة؛ علــى األقــل يف الوقــت احلالــي.

وأخيــًرا لعلنــا نشــير إلــى أن هــذه األلعــاب جــاءت جميعهــا 
الشــكل  مربعــة  واحــدة  عــدا  فيمــا  الشــكل،  مســتطيلة 

.)١0/١5/١7١ (

ثامًنا- املواد الطينية:

لــم يتــم العثــور يف هــذا املوســم إال علــى معثــورة واحــدة فقــط 
ُصنعــت مــن الطــني وهــي عبــارة عــن دميــة صغيــرة احلجــم، لــم 

يتبــق منهــا إال الــرأس الــذي كان عبــارة عــن رأس ثــور.

تاسًعأ- األدوات الفخارية:

ــة  ــواد األثري ــن امل ــى م ــة النســبة األعل شــكلت الكســر الفخاري
أواٍن  علــى  نعثــر  لــم  أننــا  إال  املوســم،  هــذا  يف  املكتشــفة 
كاملــة، لكننــا عثرنــا علــى أواٍن شــبه كاملــة )١0/١2/١٣7؛ 

.)١0/١٩/١75
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وقــد متيــزت معثــورات هــذا املوســم الفخاريــة بتنوعهــا، حيــث 
ُكِشــَف عــن مجموعــات فخاريــة متنوعــة مــن حيــث مادتهــا 
تشــكيلها  وطــرق  وزخارفهــا  ووظائفهــا  وأشــكالها  اخلــام 
وحرقهــا؛ وكمــا هــو معتــاد جــاءت أغلــب املجموعــات الفخاريــة 
محليــة الصنــع، باإلضافــة إلــى كســر قليلــة جــًدا مــن الفخــار 
اليونانــي )األتيكــي(، والنبطــي، إضافــة إلــى كســر فخاريــة 
بســيطة جــًدا يعتقــد أنهــا تعــود للفتــرة اليونانيــة املتأخــرة؛ 
واجلــداول التاليــة توضــح العديــد مــن النقــاط عــن فخــار هــذا 

املوســم:
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دادان )اخلريبة( بالعال )املوسم العاشر ١4٣4هـ / 20١٣ م(.
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 رسم بياين يوضح مصدر الفخار املكتشف
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وقــد تنوعــت أشــكال الكســر الفخاريــة التــي ُعثــر عليهــا هــذا 
املوســم )اللوحــة 2.١١( فجــاءت علــى النحــو اآلتــي:

اجلرار كبيرة احلجم ذات الفم الواسع.  - 
اجلرار ذات الرقاب القصيرة.  -

األباريق ذات األيدي، التي على شكل عروة.  -
الزبديات الصغيرة والكبيرة احلجم.  -

الكبيــرة احلجــم ذات اجلــدران  البواطــي  أو  القصعــات   -
الســماكة. املتوســطة 

القوارير الصغيرة.    -
دمــى حيوانيــة مصنوعــة مــن الطــني احملــروق متثــل علــى   -

األغلــب شــكل اجلمــل.

العجينة:

تنوعــت أشــكال عجينــة فخــار هــذا املوســم تبًعــاً الختــالف 
شــكل اإلنــاء وحجمــه ووظيفتــه، إذ أمكــن متييــز ثالثــة أنــواع 
مــن العجينــة، هــي: اخلشــنة، واملتوســطة اخلشــونة، والناعمــة. 
والبنــي  األحمــر  اللونــان  العجينــة  لــون  علــى  غلــب  وقــد 
ــة  ــا كمي ــن اللونــني فقــد وجدن ــى هذي ودرجاتهمــا، وإضافــة إل
ذات عجينــة ســوداء اللــون، أو ســوداء متيــل يف بعــض األحيــان 
إلــى اللــون الرمــادي، واحتــوت العجينــة علــى مــواد عضويــة 
ــل  ــل: الرم ــن؛ وغيــر العضويــة مث ــش والت ــل: الق مضافــة، مث
الناعــم واحلصــى اجلرانيتيــة والبازلتيــة وغيرهــا، وقــد تبــني 
ــة بعــض القطــع حتــوي الكثيــر مــن املــواد الصاهــرة  أن عجين
ا علــى تلــك التــي يظهــر عليهــا طبقــة خفيفــة  fluxes، وحتديــدً

مــن الزجــاج.
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األشكال الزخرفية: 

يُعــد فخــار دادان فقيــًرا مــن حيــث الزخــارف مقارنــة مبواقــع 
أخــرى، مثــل: تيمــاء ومديــن، فمعظــم كســره الفخاريــة جــاءت 
خاليــة مــن املواضيــع الزخرفيــة، وقــد متكنــا بعــد دراســة تلــك 
الكســر القليلــة نســبًيا والتــي حــوت زخــارف مــن تقســيم هــذه 

الزخــارف إلــى عــدة أمنــاط، هــي:

١- الزخارف املدهونة:

ــى فخــار دادان، وقــد  ــواع الزخــارف شــيوًعا عل ــر أن وهــي أكث
تــراوح لــون الدهــان بــني األحمــر ومشــتقاته واللــون البنــي 
الزخرفيــة  األشــكال  تقســيم  وميكــن  واألســود،  ودرجاتــه، 

املدهونــة إلــى مجموعــة مــن األمنــاط، هــي:

خطوط مستقيمة نُفذت على احلواف واألبدان. أ- 
خطوط متعرجة متتد حتت احلواف، وعلى األبدان. ب- 

خطوط متقاطعة على شكل شبكة. ج- 
خطوط عمودية متوازية وأخرى شبه مائلة. د- 

زخارف مدهونة على شكل نقاط. هـ- 
زخــارف حيوانيــة، وهــي زخرفــة نــادرة علــى فخــار دادان،  و- 
وقــد عثرنــا علــى قطعــة مزخرفــة بشــكل طائــر باللــون 

البنــي الداكــن، وخلفــه شــكل ثعبــان باللــون األحمــر.
ــا خطــوط  ــى شــكل شــبكة، يتفــرع منه ــة عل ــة دائري زخرف ز- 

قصيــرة علــى شــكل قــرص الشــمس.

٢- الزخارف احملزوزة:

جــاءت غالبيتهــا مرافقــة للزخــارف املضغوطــة؛ ونُفــذت علــى 
شــكل خطــوط مســتقيمة أو علــى خطــوط متعرجــة؛ وإضافــة 
إلــى ظهورهــا علــى البــدن، فقــد وجدناهــا بخطــوط محــزوزة 
متقاطعــة، علــى شــكل معينــات، وحتديــًدا على بعــض املقابض.

٣- الزخارف املضافة:

وهــي ثالثــة أنــواع: األول نُفــذ علــى شــكل حبــل قليــل االرتفــاع 
ميتــد بشــكل متمــوج عنــد منطقــة الكتــف علــى اجلــرار الكبيــرة  

أو علــى شــكل مســتقيم بــني املنطقــة الواصلــة بــني الكتــف 
والرقبــة، والثانــي جــاء علــى شــكل ُعَقــد أو كتــل مضافــة متتــد 
حتــت احمليــط اخلارجــي حلــواف الزبــادي، والثالــث عبــارة عــن 
ــارز  ــذت بشــكل ب ــة نُف ــون جصــاً أو بطان ــد تك ــادة بيضــاء ق م
قليــاًل عــن الســطح، ومتتــد علــى شــكل أشــرطة ضيقــة علــى 
البــدن، يتخللهــا يف الوســط دوائــر مضغوطــة، ويعلوهــا صــف 

مــن الدوائــر املنقطــة بــأداة حــادة نُفــذت باألســلوب ذاتــه.

٤- الزخارف املضغوطة:

خطــني  بــني  محصــورة  نخيــل  ســعفة  شــكل  علــى  ظهــرت 
محزوزيــن متوازيــني أو علــى شــكل نقــاط دائريــة متتــد حتــت 
حافــة اإلنــاء، ويجــدر بنــا اإلشــارة إلــى أنــه ُعثــر يف هــذا 
املوســم علــى زخرفــة امتــازت بأنهــا زخرفــة مضغوطــة بتقنيــة 
ــرة يتوســطها شــكل زهــرة ذات  ــارة عــن  شــكل دائ ــم عب اخلت
ثمانــي بتــالت، متتــد علــى محيــط اجلــرة عنــد منطقــة الكتــف.

اإلطار الزمني للكسر الفخارية:

معظــم الكســر الفخاريــة التــي ُعثــر عليهــا خــالل هــذا املوســم 
محليــة الصنــع باســتثناء بعــض الكســر التــي متثــل الفخــار 
النبطــي املعــروف بقشــرة البيضــة، والتــي ال يزيــد عددهــا عــن 
ثــالث كســر، إضافــة إلــى فخــار تيمــاء، كذلــك وجدنــا كســرة 
ــل الفخــار  ــى شــكل عــروة متث ــارة عــن مقبــض عل ــة عب فخاري
املطلــي  اليونانــي  الفخــار  األتيكــي األســود،  وكســرة متثــل 

ــى األخضــر. ــل إل بطبقــة زجــاج متي

١- التماثيل )الدمى(:

لعــل التســمية األرجــح ملــا عثرنــا عليــه مــن متاثيــل فخاريــة يف 
ــوع مــن الدمــى  ــا، وهــذا الن ــر حجمه دادان، هــو الدمــى لصغ
)التماثيــل( ُعثــر علــى كميــة منها يف املواســم املاضية )الســعيد، 
عمــار، 20١4م: 252؛ الذييــب، 20١4م: ١40-١42(، ولنــا علــى 
الدمــى التــي وجــدت يف هــذه العاصمــة العريقــة مالحظتــان: 
األولــى أن أغلبهــا غيــر مكتمــل؛ وقــد ســاعد علــى هــذا أمــران: 
ــب  ــع، والتخري ــي رفي ــى مســتوى تقن ــم تكــن عل ــا ل أن صناعته
الــذي تعــرض لــه املوقــع، فقــد ســاعد هــذا التخريــب علــى 

دادان )اخلريبة( بالعال )املوسم العاشر ١4٣4هـ / 20١٣ م(.
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ــة، إذ إن الدمــى  ــا دمــًى حيواني ــة أن معظمه ــا، والثاني حتطمه
ــة )الســعيد، عمــار، 20١4م:  ــة باحليواني ــة مقارن ــة قليل اآلدمي
268-272(. ويف هــذا املوســم عثرنــا علــى »8« قطــع، واحــدة 
منهــا آدميــة )١0/١٩/2٣٣(، ذات عجينــة بنيــة فاحتــة، متثــل 
اجلــزء املتبقــي منهــا يف جــزء يســير مــن الكتــف األيســر، وعلــى 
ــة  ــع قــد وضــح النهــد بإلصاقــه عجين الصــدر جنــد أن الصان
بالكتــف، ويف الظهــر جنــده قــد بــني السلســلة الظهريــة بشــكل 

جيــد. 
ــارة عــن  ــل عب ــى األق ــة عل ــا أربع ــة فمنه ــى احليواني ــا الدم أم

أجــزاء مــن جمــل: 
ــه  ــه وأرجل ــه جمــل وبدن ــدن وأرجل ــة وب ــى: جــزء مــن رقب األول

)١0/4/20(، ذو عجينــة حمــراء ُصنعــت يدوًيــا.
مقــوس،  ذيــل  مــع  بدنهــا  إال  منهــا  يتبــق  لــم  الثانيــة: 
)١0/١/١2١(. وامتــازت، هــذه الدميــة املصنوعــة يدوًيــا لكــن 
بدرجــة حــرق مرتفعــة، بأمريــن أولهمــا زخرفتــه، التــي جــاءت 
علــى شــكل خطــوط عرضيــة متوازيــة. وثانيهمــا قيــام النحــات 
بإضافــة كتلــة طينيــة علــى الســنام متثــل حمولــة اجلمــل. 

الثالثــة: لــم يتبــق مــن هــذه الدميــة املصنوعــة يدوًيــا وبدرجــة 
حــرق متوســطة إال الرقبــة، وهــي دميــة حيوانيــة ال نســتبعد أن 

تكــون جمــاًل )١8٣/١0/25(. 
واضــح  غيــر  دميــة حيوانيــة  رأس  منهــا  واملتبقــي  الرابعــة: 

املعالــم. 
أمــا البقيــة وعددهــا ثــالث معثــورات، فهــي علــى األرجــح أيًضا 
حيوانيــة، لكننــا لــم نتمكــن مــن تصنيفهــا بالشــكل املرضــي 
)١0/7/8٩؛ ١0/١6/١87؛ ١0/8/204(، متيــزت األولــى بــأن 
صناعتهــا كانــت يدويــة، وبدرجــة حــرق متوســطة؛ يف حــني 
كانــت األخيــرة بدرجــة حــرق منخفضــة، وبأنهــا مخروطيــة 

الشــكل.

٢- األواني:

لــم نعثــر  يف هــذا املوســم علــى آنيــة فخاريــة كاملــة، لكــن الــذي 
وجدنــاه هــو قطــع ألواٍن متعــددة األلــوان عددهــا »24« قطعــة، 

موزعــة مــن خــالل أشــكالها إلــى اآلتــي:

كؤوسزبدياتجرارأواٍن
6١١52

أ- األوانــي: بلــغ مجمــوع الكســر التــي عددناهــا أوانــي صغيرة 
ســت كســر، اثنتــان منهــا مــن الفخــار املزجــج ذو اللــون األزرق 

)١0/٣/١6؛ ١٩/١0/4(.
وواحــدة ذات لــون أحمــر مــن الداخــل )١0/١٣/78(؛ وجميعهــا 
كســر متثــل بدنــاً وقاعــدة مــن أواٍن، مــا عدا ثالث كســر، واحدة 
كانــت كســرة مــن بــدن وقاعــدة وحافــة )١0/٣١/١٩٣(، واثنتان 
)١0/١٩/١75؛  مكتملــني  غيــر  إناءيــن  مــن  كســرة  متثــالن 

  .)١0/٣١/١٩4

ب-  اجلرار والقوارير:
عددناهــا »١١« كســرة منهــا متثــل جــراًرا وقواريــر، منهــا خمس 
كســر عبــارة عــن فوهــة، اثنتــان منهــا مــع الفوهــة واملقبــض 

فقــط )١27، ١٩/١٣١/١0(.
ــدن  ــن الب ــض جــزء م ــى املقب ــة إل ــا إضاف ــان جــاء معهم  واثنت
وعنــق )١0/١2/١٣7؛ ١0/١5/228(. وواحــدة منهــا لــم يتبــق 

منهــا إال فوهتهــا فقــط )١٩/١76/١0(.
كمــا جــاء منهــا ســت كســر عبــارة عــن جــزء مــن بــدن، اثنتــان 
منهــا جــاء مــع األولــى حافــة )١0/٣١/١٩7(، والثانيــة جــاءت 
أمــا األخيــرة فكانــت كســرة  قاعــدة )١٩2/١6/١0(،  معهــا 
مــن عنــق وكتــف )١0/١5/١70(. أمــا مــن حيــث الزخرفــة 
ــى  ــا نوعــان مــن الزخرفــة: األول ــى كســر عليه ــا عل فقــد عثرن
ــة مــن  ــارزة وجــاءت يف كســر هــذا املوســم، مكون الزخرفــة الب
عنصريــن: أحدهمــا علــى شــكل شــريط مــن الدوائــر املنقطــة، 
ــة  ــض متوازي ــون أبي ــارزة ذات ل ــارة عــن خطــوط ب واآلخــر عب
يتوســطها دوائــر مخــروزة وأســفلها خطــان متموجــان يعلوهمــا 
دوائــر منقطعــة بــأداة حــادة )املعثــورات: ١2٩، ١٩/١٣0/١0، 
ــة. ــة ودرجــة احلــرق مرتفع ــا دوالبي ١0/١5/١70(، وصناعته

أمــا النــوع األخــر فهــو املعــروف بالبطانــة باســتخدام األلــوان 
ومتثلــه عــدة كســر منهــا )١0/١5/١52( والتــي ُزخرفــت علــى 
ســطحها اخلارجــي باللــون األســود بشــكل خطــني مســتقيمني 
بينهمــا متعــرج مضــاف علــى زخرفــة محــزوزة، مكونــة مــن 
خطــني متوازيــني بينهمــا خــط متمــوج علــى الكتــف وعلــى 

ــدن.  الب



٣٣

ج-  الزبديات:
هــي تلــك األوعيــة الفخاريــة التــي تأتــي يف الغالــب أكبر  حجًما 
مــن الصحــون أو أكــواب الشــرب، وقــد متكنــا يف هــذا املوســم 
مــن رصــد أربــع كســر  نعتقــد أنهــا أجــزاء مــن زبديــات، ثــالث 
كســر )اللوحــة 2.١٣أ(، واألجــزاء املتبقــي منهــا بــدن وقاعــدة 
وحافــة )شــفة( )١0/٣١/١٩6؛ ١0/١5/205؛ 222/٣٣/١0(    

د-   الكؤوس:
ُعثــر يف هــذا املوســم علــى كأســني: أحدهمــا نســتطيع القــول 

بأنــه كأس كامــل دائــري الشــكل )2١4/٣٣/١0(. 
واآلخــر عبــارة عن كســرة لبدن كأس وقاعدتــه )١٩/١٩١/١0( 
علــى ســطحها الداخلــي زخرفــة مــن خطــوط أفقيــة باللــون 
األحمــر، وكلتاهمــا صنعتــا بالــدوالب وبدرجــة حــرق مرتفعــة.

٣- املجامر:

بشــكل  جندهــا  التــي  األدوات  مــن  واملباخــر  املجامــر  تُعــد 
املعابــد واملســاجد؛ وقــد  الدينيــة مثــل  املراكــز  ملحــوظ يف 
احلجــر  همــا:  مادتــني،  صناعتهــا  يف  الديدانــي  اســتخدم 
والفخــار، مــع أننــا ال نســتبعد اســتخدام املعــدن كذلــك، لكننــا 
لــم جنــد حتــى اآلن مــا يدعــم هــذا القــول، وقــد وجدنــا ثــالث 
مباخــر: األولــى ثنائيــة الشــكل )١0/١2/١08(، ُصنعــت يدوًيــا 
بدرجــة حــرق عاليــة، ومبخرتــان )١0/4/2١؛ 225/١٣/١0(، 
مكعبتــان ذواتــا أربــع قوائــم )لوحــة رقــم١2(، كلتاهمــا صناعــة 

يدويــة، بطانتهمــا وعجينتهمــا خشــنة وحمــراء اللــون.

وهي موزعة على النحو اآلتي:

الوصفاملنسوباحليزالظاهرةاملجموعةالرقم

74١.88م2١١١7284
مبخرة 
حجرية 
صغيرة 
احلجم. 

740.65م١082286٩١2
مبخرة غير 

منتظمة 
الشكل.

مجمرة من 74١.٣7م2252٣4١07١7
الفخار.

وقبــل أن ننهــي حديثنــا عــن األدوات الفخاريــة نشــير هنــا إلــى 
أربــع كســر: اثنتــان عبــارة عــن جزأيــن مــن مصفاتــني لتميزهما 
بثقوبهمــا النافــذة )١0/١١/١٣٩؛ ١0/٣٣/22١(، وكســرتان 
ــى قاعــدة ســراج ذات  نعتقــد أن لهمــا عالقــة باملســارج، األول
عجينــة ســوداء )١0/2/50(، والثانيــة غطــاء ســراج دائــري 

الشــكل )١٩/١٣2/١0(. 

الغرفة األولى:

احتلــت هــذه الغرفــة اجلــزء األكبــر مــن املربــع )L2(، إذ إن 
جــزًءا مــن جهتــه اجلنوبيــة، وحتديــًدا احليــز رقــم١١، جــزء مــن 

الســاحة الكبــرى.

وكانــت أعلــى نقطــة عــن مســتوى البحــر هــي: »742،١2م«، 
وأقلهــا »740،4٩م«، ويبــدو لنــا أنهــا قــد مــرت بثــالث مراحــل 
التاريخيتــني  املرحلتــني  معماريــة:  مراحــل  وبأربــع  تاريخيــة 
األولــى والثانيــة هــي املرحلــة اللحيانيــة التــي تنقســم إلــى 
اللحيانيــة املبكــرة، ومتثلهــا الغرفــة الواقعــة إلــى الشــرق منهــا 
النشــر(،  التاســع، حتــت  املوســم  تقريــر  )الذيبــي وآخــرون، 
ــي ليكــون هــو املدخــل الشــرقي  ــق بابهــا الغرب ــي أغل وهــي الت

لغرفتنــا هــذه، والثانيــة هــي اللحيانيــة املتأخــرة وميثلهــا:
التنور )ظ١80(.   -

اجلدار الغربي )ظ١77(.  -
األرضية األخيرة )ظ١7٩(.  -

ــي نرجــح أنهــا املعاصــرة  ــة، والت ــة الثالث ــة التاريخي أمــا املرحل
ــا: ــة فتمثله للنبطي

األرضيات الثالث )الظواهر:١2، ١5، ١44(.  -
اجلــدران الثالثــة: الشــرقي )ظ١٣7(، واجلــزء العلــوي مــن   -

اجلــدار الغربــي )ظ١77(، واجلنوبــي )ظ٩(.

وبالنســبة للمراحــل املعماريــة فتمثلهــا األرضيــات األربــع، إذ إن 
كل أرضيــة متثــل يف تصورنــا مرحلــة معماريــة.

وقد تبني أن طبقات هذه الغرفة على النحو التالي:

دادان )اخلريبة( بالعال )املوسم العاشر ١4٣4هـ / 20١٣ م(.
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السطحية:

متيــزت الطبقــة الســطحية التــي شــملت الظواهــر: ٩، ١0، 
١٣7، بظاهرتــني: األولــى عبــارة عــن أحجــار بنــاء مختلفــة 
األحجــام واألشــكال )ظ٩(، والتــي كانــت بطــول »٣٩6ســم«، 
وعــرض »٣55ســم«، متركــزت يف اجلــزء اجلنوبــي مــن الغرفــة. 
أمــا الظاهــرة الثانيــة التــي كانــت يف شــمالي املربــع، فهــي تربــة 
حمــراء مختلطــة بأحجــار رمليــة صغيــرة )ظ١0(؛ وقــد يعــود 
ســبب خلــو هــذا اجلــزء مــن احلجــارة املشــابهة لتلــك التــي 
يف اجلــزء اجلنوبــي إلــى اســتخدام هيئــة اآلثــار أحجارهــا يف 
تهيئــة الطريــق )ظ١٩(، األولــى اســتمرت حتــى عمــق وصــل 
ــة  ــورات احلجري ــن املعث ــا عــدداً م ــا فيه ــى »47ســم«. وجدن إل
املعثــورات احلجريــة  بلــغ عــدد  واملعدنيــة والفخاريــة. وقــد 
ســت معثــورات، أبرزهــا جــزء مــن إنــاء مــن املرمــر يتكــون مــن 
ــز بالكتابــة التــي ظهــرت عليــه  ــن بدنــه ومتي فوهتــه وجــزء م
)١0/2/١١(، وكانــت املعثــورات املعدنيــة هــي األقــل، إذ كانــت 
معثورتــني فقــط، يف حــني أن الفخاريــة وصلــت إلــى »١١4« 
كســر  ثــالث  عــدا  مــا  بالــدوالب،  ُصنعــت  جميعهــا  كســرة 
كان  فقــد  األخــرى  الســطحية  الظاهــرة  أمــا  باليــد،  كانــت 
طولهــا »400ســم«، وعرضهــا »222ســم«، جــاءت منخفضــة بـــ: 

»٩5ســم« عــن الظاهــرة الســطحية األخــرى )ظ٩(. 

الردمي:

ــى مســتوى هــذه  هــي طبقــة انتشــرت مبســتويات مختلفــة عل
الغرفــة اخلدميــة )ظ١2(، فقــد اســتمرت »70ســم« تخللهــا 
عــدد مــن الظواهــر األخــرى، وكان أقصــى ارتفــاع لهــا وحتديًدا 
يف اجلــزء اجلنوبــي مــن الغرفــة هــو: 74١،65م، وأقــل ارتفــاع 
لهــا هــو: 74١،١2م؛ وقــد تعــددت معثوراتهــا فوصلــت إلــى 
»١60« معثــورة: فخاريــة وحجريــة ومعدنيــة؛ أقلهــا املعدنيــة 
أمــا   ،)١١/2/5١( واحــدة  قطعــة  علــى  إال  نعثــر  لــم  التــي 
ــة  ــر عــدًدا، فقــد بلغــت كســرها الفخاري ــة وهــي األكث الفخاري
»١54« كســرة، كلهــا محليــة الصنــع، مــا عــدا ســبع كســر يظهــر 
أنهــا ُصنعــت خــارج موقــع دادان: أربــع مــن مديــن )املجموعتان: 
ــان: ١١4،  ــان )املجموعت ١١4، ١0/2/١١2(، وكســرتان يونانيت
ــا  ــة )مجموعــة: ١0/2/١١(، أم ــرة نبطي ١0/2/٣74(، واألخي
املعثــورات احلجريــة فهــي خمــس قطــع إحداهــا جــزء مــن 

مائــدة تقدميــة مــن احلجــر البركانــي )١0/2/٩٩(، واألخــرى 
حجــر كــرمي )١0/2/24(.   

احلمراء

يبــدو أنهــا اكتســت لونهــا األحمــر بســبب حتلــل أحجــار البنــاء 
التــي كانــت مــن احلجــر اجليــري، وشــملت ثــالث ظواهــر هــي: 
١0، ١١، ١4٣، وقــد تبــني لنــا بعــد االنتهــاء مــن هــذه الطبقــة 
ومتحللــة.  متخلخلــة  جــاءت  بعضهــا  بكتــل حجريــة  تخللهــا 
ــة  ــة يف اجلــزء الشــمالي مــن الغرف ــة هــذه الطبق ــت بداي وكان
علــى ارتفــاع )74١،07م( )ظ١0(، لكــن أكثرهــا انتشــاراً أفقًيــا 
والتــي غطــت الغرفــة كاملــة هــي الظاهــرة »١4٣« التــي كانــت 

ــاع )740،٩5م(. ــى ارتف عل

وقـد تضمنـت معثـورة حجريـة واحـدة، و»١06« كسـر فخاريـة 
ُصنعـت بالـدوالب، مـا عـدا »١0« كسـر كانـت باليـد، واملالحـظ 
 ،٩٣ )املجموعتـان:  مديـن  فخـار  مـن  منهـا  كسـر  أربـع  أن 
١0/2/١75(، تخللهـا وحتديـًدا قبـل األرضيـة )ظ١7٩(، طبقة 
من الفحم )ظ١78( بلغ طولها »40«سـم«، وعرضها »40سـم«.

املعمارية:

تبني بعد انتهاء التنقيب املظاهر املعمارية الرئيسة التالية:

١ - اجلدران: 

حــوت هــذه احلجــرة ثالثــة جــدران تعــددت مداميكهــا املتبقيــة؛ 
فأقلهــا اجلــدار الشــرقي مبداميــك بلغــت ثمانيــة، وأكثرهــا 
اجلنوبــي الــذي احتفــظ بأحــد عشــر مدمــاًكا، وكانــت حجارتها 
متوســطة احلجــم يف الغالــب، لكــن بعضهــا كان صغيــًرا واآلخــر 

كبيــر يف حجمــه.

املداميكاالرتفاعالعرضالطولالظاهرةاجلدار
١208سم١00سم240سم١٣٩الشرقي

شر:١7سم١١2سم١68سم١77الغربي
غ:١07سم

شر: 2
غ: 6

فاصل----الشمالي

ش:١٣4سم٩7سم٣50سم٩اجلنوبي
ج:١60سم

ش: ١١
ج: ١١
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٢- األرضيات:

متكنــا مــن الكشــف عمــا نعتقــد أنــه أربــع أرضيــات نرجــح 
أن الثالثــة األولــى معاصــرة لفتــرة الســيطرة النبطيــة، وقــد 
تبــني لنــا أن املســافة بــني األولــى والثانيــة هــي »40ســم«؛ 
أمــا املســافة بينهــا وبــني الثالثــة فهــي »60ســم«، واألرضيتــان 
األولــى والثانيــة لــم نتمكــن مــن حتديــد أطوالهمــا أو عرضهمــا 
بشــكل واضــح، ألنهمــا حتطمتــا -فيمــا يظهــر- نتيجــة لســقوط 

ــا. ــددة األشــكال واألحجــام عليهم ــاء املتع أحجــار البن

أمــا الرابعــة التــي جــاءت أســفل الطبقــة )ظ١4٣( فتعــود -كمــا 
نعتقــد - إلــى املرحلــة اللحيانيــة، وهــذه األرضيــات علــى النحــو 

التالي: 

الوصفاملنسوبالعرضالطولاحليزالظاهرة

74١،65م--١22
طبقة طينية 
جاءت فوق 

ردمي من 
احلجارة 

74١،25م١06سم١86سم١52

طبقة صلبة 
جاء بعدها 

مباشرة طبقة 
من التربة 
احلمراء.

أرضية طينية 74١،00م١56سم2١0سم١442
مدكوكة. 

أرضية 740،4٩م240سم٣52سم١7٩2
طينية.

٣- الباب الشرقي:
وهــو بــاب الغرفــة الشــرقي الــذي يــؤدي إلــى الغرفــة الشــرقية 
للوحــدة الثالثــة عشــرة، والتــي ُكشــف عنهــا يف املوســم التاســع، 
ويبعــد عــن اجلــدار اجلنوبــي »٩2ســم«، وعــن اجلــدار الشــمالي 

»١م«. 

احليزاالرتفاعالعرضالطولالظاهرةالباب
4٣2سم١م١0٣سم١٣8الشرقي

٤- التنور:
ســبق عثورنــا علــى التنــور وجــود طبقــة مــن الفحــم )ظ ١78( 
منتشــرة يف الركــن الشــمالي الشــرقي، حيــث تكــرر عثورنا على 
معثــورات محروقــة مثــل: العظــام، والفخــار، وقــد جــاء التنــور 
أقــرب إلــى اجلــدار الشــرقي، فهــو يبعــد عنــه مبســافة بلغــت 
»١.6م«؛ يف حــني كان يبعــد عــن اجلــدار الغربــي بـــ: »١.82م«، 
وال نعتقــد أنــه يبعــد كثيــًرا عــن اجلدار الشــمالي - الذي ســيتم 
كشــفه يف املواســم القادمــة- إذ يبعــد عــن الفاصــل الشــمالي 
مبســافة بلغــت »١5ســم«، أمــا بعــده عــن اجلــدار اجلنوبــي فهــو 
»١٣6ســم«؛ وجــاءت معثــورات هــذه الظاهــرة مــن عــدد مــن 
األدوات احلجريــة )مجموعــة: ١0/2/4٩4(، إضافــة إلــى جــزء 

مــن حــوض مــن احلجــر الرملــي )١26/١0/2(.

أ- الظواهر:
ُعثر على »١5« ظاهرة ما بني ثابتة ومنقولة. 

ب - املعثورات:
انحصــرت معثــورات هــذه الغرفــة البالغــة »١8« معثــورة يف 
احلجريــة  واملعــدن؛  احلجــر  مادتــي  مــن  املصنوعــة  تلــك 
ُصنعــت مــن احلجــر الرملــي، مــا عــدا أربــع قطــع، اثنتــان مــن 
كــرمي  حجــر  والثالثــة   ،)١0/2/٩٩  ،52( البركانــي  احلجــر 

.)١0/2/١١( املرمــر  مــن  واألخيــرة   ،)١0/2/١24(

املجموعاملعدنيةاحلجرية
١44١8

- املجموعات:

وهي املعثورات الفخارية واحلجرية

املجموعاحلجريةالفخارية
407١8425

أ- الفخارية:

بلــغ عــدد الكســر الفخاريــة يف هــذه الغرفــة »407« كســر، 
فقــد  كســرة،   »4٣« عــدا  فيمــا  بالــدوالب  ُصنعــت  جميعهــا 

دادان )اخلريبة( بالعال )املوسم العاشر ١4٣4هـ / 20١٣ م(.
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ــة، مــا عــدا »١٣«  ــد، أمــا صناعتهــا فكانــت محلي ُصنعــت بالي
كســرة؛ واحــدة نبطيــة، واثنتــان يونانيتــان، والعشــرة املتبقــة مــن 

ــن.  مدي

ب - احلجرية

وعددهــا »١8«  قطعــة، جــاءت مــن حيزيــن بظواهــر بلغــت »5« 
ظواهر.

الغرفة الثانية: 

تكونــت هــذه الوحــدة مــن املربــع )N1=18(، وكانــت أعلــى 
نقطــة مــن مســتوى البحــر هــي: 742،2٩م، وأقلهــا النقطــة: 

740،80م. 

وكغالبيــة وحــدات املركــز الدينــي وغرفــه يتضــح أن الوحــدة 
ــة: ــالث مراحــل معماري ــرت بث م

العائــدة للمرحلــة  إلــى منســوب األرضيــة  األولــى: اســتناًدا 
املتأخــرة؛ إضافــة إلــى اجلــزء العلــوي مــن اجلــدار )ظ١١4(.

)ظ١١4(  الغربــي  اجلداريــن  إلــى  إضافــة  ميثلهــا  الثانيــة: 
املعماريــان  العنصــران  التاســع(  املوســم  )ظ١١0  واجلنوبــي 
بالفاصــل  التصقــا  واللــذان   ،)١١8  ،١١7 )الظاهرتــان: 

الشــمالي. 
الثالثــة: متثلهــا الطبقــة األخيــرة مــن الوحــدة املعماريــة الواقعــة 
إلــى اجلنــوب مــن هــذه الوحــدة، والتــي ُكشــف عنهــا يف املوســم 

التاسع.  
وقــد تبــني مــن خــالل التنقيــب الــذي نــزل مســافة »١.٩7م«، 
إذا اســتثنينا منســوب اجلــدار )ظ١١4(، عثورنــا علــى طبقتــني 
فقــط همــا: الطبقــة الســطحية )ظ١١8(، وطبقــة الــردمي الذي 
تضمــن بقيــة العناصــر املعماريــة؛ فالطبقة األولى »الســطحية« 
)لوحــة رقــم١٣( كانــت عبــارة  عــن أحجــار رمليــة، يف الغالــب، 
مختلفــة األحجــام واألشــكال اختلطــت بتربــة طينيــة، وجــاءت 
ــة التــي كانــت تربــط أحجــار  إمــا مــن تفتــت األحجــار أو املون
ــى مــا جترفــه الســيول واألمطــار إلــى هــذا  ــاء، إضافــة إل البن
املــكان مــن أتربــة وحجــارة صغيــرة؛ ولعــل أبــرز مكونــات هــذه 
الطبقــة هــو اجلــدار الغربــي املمتــد مــن اجلنــوب إلــى الشــمال 
)ظ١١4(، أمــا معثوراتهــا فكانــت فقــط فخاريــة وحجريــة، 

فقــد وجدنــا »70« كســرة فخاريــة، ُصنعــت محلًيــا؛ منهــا أربــع 
ــى »١4«  ــا عل ــى أيًض ــا عل ــا عثرن ــدوالب، كم عشــرة كســرة بال
قطعــة حجريــة؛ أبرزهــا فــص خلــامت دائــري أبيــض اللــون 
)١0/١8/67(، أمــا الظاهــرة الثانيــة »الــردمي« التــي وصــل 
ارتفاعهــا إلــى »١.42م«، بعــد االنتهــاء مــن الطبقــة الســطحية، 
فقــد شــملت عناصــر معماريــة وأرضيــات )الظواهــر: ١١5، 
متيــزت  معثــورات  أيضــا  بهــا  وجدنــا   ،)١١٩  ،١١8  ،١١7
باملعثــورة  الســطحية  الطبقــة  التــي وجدناهــا يف  تلــك  عــن 
رقــم١0/١8/72، والتــي عثرنــا عليهــا علــى عمــق )740.85م(، 

وهــي عبــارة عــن قطعــة صغيــرة مــن العــاج أو اخلشــب.

العناصر املعمارية:

تبني بعد انتهاء التنقيب العناصر املعمارية الرئيسة التالية:

١ - اجلدران:

نظــًرا ألننــا لــم ننقــب يف اجلهتــني الشــرقية والشــمالية للمربــع 
فإننــا لــم نكشــف إال عــن اجلــدار الغربــي )ظ١١4(، فاجلــدار 
املوســم  يف  عنــه  ُكشــف  املعماريــة  الوحــدة  لهــذه  اجلنوبــي 
التاســع )الذيبــي وآخــرون، املوســم التاســع، حتــت النشــر(. 
ومــا ميــز هــذا اجلــدار أنــه اســتخدم يف مرحلتــني معماريتــني 
مختلفتــني بنفــس الطــول والعــرض اللذيــن بلغــا علــى التوالــي 
»4.60م« و«١.25م«، إال أنهمــا اختلفــا يف االرتفــاع حيــث كان 
يف املرحلــة املعماريــة األولــى »١.07م«، ويف الثانيــة »١.0٣م«. 
واملالحــظ أن جميــع مداميكــه متآكلــة إال املدماكــني األخيريــن. 
واحلجــارة التــي اســتخدمت يف بنائــه رمليــة، مــا عــدا األســاس 
ــك  ــى هــذه املدامي ــب عل ــي، وغل ــن احلجــر الرمل ــذي كان م ال
احلجــارة املتوســطة والصغيــرة احلجــم، واختلفــت يف ســماكتها 

وأطوالهــا التــي جــاءت علــى النحــو اآلتــي:

السمكالطولاحلجم
١4سم42سممتوسط
١6سم4١سممتوسط
7سم١6سمصغير
٩سم25سمصغير
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عنــد مقارنــة املدماكــني األخيريــن مبداميــك اجلــدار اجلنوبــي 
إنهــا يف  يتــن االختــالف الكبيــر بينهمــا، إذ  لهــذه الوحــدة 
اجلنوبــي ســيئة وغيــر مشــذبة ويغلــب عليهــا احلجــم الكبيــر؛ 
معماريتــني  فترتــني  يف  بُنيــا  قــد  أنهمــا  يوحــي  قــد  ممــا 

مختلفتــني.

املداميكاالرتفاعالعرضالطولالظاهرةاجلدار
---الفاصل الشرقيالشرقي
غير واضح١.07م١.25م4.60م١١4الغربي

---الفاصل الشماليالشمالي
املوسم التاسع١م54سم٣.0٣م١١0اجلنوبي

٢ - األرضيات: 

ثــالث أرضيــات،  العثــور يف هــذه الغرفــة علــى  متكنــا مــن 
األولــى لــم يتبــق منهــا إال جــزء صغيــر ظهــر بعــد كشــط الطبقة 
الســطحية، وحتديــًدا يف الركــن الشــمالي الشــرقي؛ ويتناســب 
منســوبها مــع مناســيب األرضيــات األولــى يف املربعــات مــن 
١-8؛ وكان حتطمهــا نتيجــة لســقوط الكتــل احلجريــة املتعــددة 
األشــكال واألحجــام، أمــا الثالثــة )ظ٣08( فقــد تكــون مبلطــة. 

املنسوبالعرضالطولاحليزالظاهرةاألرضية
74١.8٩م25سم١.40م١١٩١8الثانية
740،١2م١.87م4.١٩م٣08١8الثالثة

٣- عناصر معمارية أخری:

وجدنــا يف هــذه الوحــدة ثالثــة عناصــر معماريــة: اثنــان منهــا 
جــاءا يف شــمالي الوحــدة األول )ظ١١5(، وميتــد األول مــن 
الشــمال إلــى اجلنــوب؛ بطــول »١.55م«، وعــرض »٩5ســم«، 
وارتفــاع »28ســم«، لكــن حجارتــه الرمليــة جــاءت غيــر منتظمة، 
أمــا العنصــر الثانــي )ظ١١7(، الــذي بلغــت مداميكــه الواضحة 
إلــى اآلن أربعــة مداميــك، فقــد كان ارتفاعــه »60ســم«، وطولــه 
»85 ســم«، وعرضــه »67ســم«، أمــا العنصــر الثالــث )ظ١١8(

فهــو مكــون مــن مدمــاك واحــد فقــط.  

دادان )اخلريبة( بالعال )املوسم العاشر ١4٣4هـ / 20١٣ م(.

املنسوباالرتفاعالعرضالطولالظاهرةالعنصر
74١،50م28سم٩5سم١.55م١١5األول
74١.8٩م60سم67سم85سم١١7الثاني
740،١2م٣٩سم82سم65سم١١8الثالث

 

أ- الظواهر:

عثرنا على ست ظواهر ما بني ثابتة ومنقولة.

ب-املعثورات:
انحصــرت املعثــورات يف هــذه الغرفــة والبالغــة ســت معثــورات 
مصنوعــة مــن مادتــي احلجــر واخلشــب؛ احلجريــة ُصنعــت 
جميعهــا مــن احلجــر الرملــي، أبرزهــا فــص خــامت حجــري 
)١0/١8/67(، أمــا القطعــة الصغيــرة املصنوعــة مــن اخلشــب 
أو العــاج )١0/١8/72( فلــم يتبــني لنــا وظيفتهــا بشــكل واضــح. 

- املجموعات:

وتنوعت ما بني مجموعات فخارية وحجرية

املجموعاحلجريةالفخارية
٣4625٣7١

أ- الفخارية:

تبــني مــن دراســة هــذه املجموعــة الفخاريــة والتــي بلغــت »٣46« 
كســرة أنهــا قــد ُصنعــت محلًيــا، منهــا »١80« كســرة بالــدوالب؛ 

مــن خمســة ظواهــر.
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ب- احلجرية:

وعددهــا »25« قطعــة، تعــددت مــا بــني مســاحن ومدقــات، 
وثقــاالت وأدوات حجريــة أخــرى، وهــي مصنوعــة مــن احلجــر 
الرملــي، مــا عــدا ســبع قطــع ثــالث مــن احلجــر البركانــي 
أخــرى  وثــالث   ،)١0/١8/406  ،٣40  ،268 )املجموعــات: 
 ،)١0/١8/485  ،265 )املجموعتــان:  اجليــري  احلجــر  مــن 
واألخيــرة مــن احلجــر الصابونــي )املجموعــة:  ٣٣8/١8/١0(. 

الغرفة الثالثة:

 ،)26k=7; 26j=8( املربعــني  مــن  الغرفــة  هــذه  تكونــت 
واحليــزات: 20، 22، ٣٣، وجــزء بســيط مــن احليــز ٣4؛ ودلــت 
نتائــج التنقيــب علــى أنهــا مــرت بثــالث مراحــل معماريــة، 
ــة التاليــة: اجلــدار املمتــد  األولــى و مثلتهــا  العناصــر املعماري
مــن الشــمال إلــى اجلنــوب )ظ4٩(، الــذي كان أيًضا مســتخدًما 
يف املرحلتــني املعماريتــني الثانيــة والثالثــة، واألرضيــة العائــدة 
إلــى املرحلــة املتأخــرة )العشــوائية(، وهــي مثــل الغرفــة الرابعــة 
يف املوســم الثامــن والتــي تقــع يف اجلهــة الشــرقية مــن املركــز 
الدينــي )الذييــب، 20١4م: 7٣-8١( وكانــت يف املرحلــة الثالثــة 
عبــارة عــن غرفتــني صغيرتــني تعــودان تاريخًيــا إلــى الفتــرة 
أنهــا  ونــرى  إلــى غرفــة واحــدة،  اللحيانيــة، حتولتــا الحًقــا 
تاريخًيــا معاصــرة للفتــرة التــي هيمــن فيهــا األنبــاط علــى 
املنطقــة، ويف وحدتنــا هــذه كشــفنا عــن الغرفــة الغربيــة فقــط، 
حيــث توقفنــا فيهــا عنــد منســوب )7٣٩،٩2م(. أمــا الشــرقية 

ــة )ظ2٩8(. ــا الثاني ــد أرضيته ــا عن فتوقفن

ــارة  ــة الســطحية عب ــت الطبق ــع كان ــالل هــذا املوق ــة ت وكغالبي
عــن كتــل حجريــة غلــب عليهــا األحجــار الرمليــة التــي تخللتهــا 
التربــة بشــكل واضــح )الظواهــر: 50، 57، ١65(، وقــد ضمــت 
هــذه الطبقــة، التــي جــاءت بعمــق بلــغ »١.١0م«، عــدداً مــن 
الظواهــر منهــا املعمــاري، وهــو اجلــدار املمتــد مــن الشــمال إلى 
اجلنــوب )ظ4٩(، وكذلــك الظواهــر املتحركــة مثــل الظواهــر: 
52، 5٣، 55، والتــي كانــت عبــارة عــن أحجــار بنــاء متراصــة، 
متيــزت الظاهــرة األخيــرة )ظ55( بأنهــا كانــت مــن مدماكــني؛ 
)الظاهرتــان:  حمــراء  كلتاهمــا  ترابيتــان  ظاهرتــان  وهنــاك 
ــني املتوســطة  ــا ب ــط بهمــا حجــارة متنوعــة م 5١، 24٩(، اختل

والصغيــرة احلجــم، األولــى جــاءت حتديــًدا يف جنوبــي املربــع 
ــز22(.  ــة يف شــماليه )حي )7(، والثاني

أمــا معثوراتهــا فكانــت مــن حيــث الكســر الفخاريــة األكثــر، 
ــا  ــد، أم ــت بالي ــت »520« كســرة، »٣4١« كســرة صنع ــد بلغ فق
احلجريــة فقــد بلغــت »٣١« قطعــة، أبرزهــا تلــك التــي ُكتــب 
عليهــا نقــوش حليانيــة )٣٩، 85، ١0/7/88(، إضافــة إلــى 
جــزء مــن دميــة طينيــة )١0/7/8٩(، أمــا البقيــة فتضمنــت 
عــدداً مــن أجــزاء ملذابــح ومســاحن ومدقــات، نشــير إلــى حجــر 
مســتطيل جــاء يف وســطه دائــرة )١0/٣٣/2١١(، وقــد متيــزت 
هــذه الطبقــة بعثورنــا علــى قطعــة عملــة مبنســوب »74١،٩6م«، 

عــن مســتوى ســطح البحــر )١0/8/4٣(. 

ــة كانــت  ــة التاريخي ــة الثانيــة يف هــذه املرحل ــة املعماري واملرحل
ــان: ــان التاليت ــان املعماريت ــا الظاهرت ــق »١.04م«، ومثلته بعم

)الظاهرتــان:  الشــمالي  )الظواهــر:  الثالثــة  اجلــدران   -
)ظ60(. والغربــي  )ظ4٩(،  والشــرقي   )26١  ،١67

األرضية )الظاهرتان: 2٩8، 27٩(.  -

وقــد جــاء فيهــا عــدد مــن الظواهــر منهــا املعمــاري، مثــل 
اجلــدران الثالثــة )الظواهــر: 4٩، 60، ١57، ١62(، واألرضيــة 
)الظاهرتــان: 250، 2٩8(، وجــاءت أيًضــا ظواهــر متحركــة، 
كانــت عبــارة عــن أحجــار بنــاء متناثــرة )الظواهــر: 58، ١5٩، 
2٣١( أو متراصــة )الظواهــر: 6١، 62، ١56، 278(، ومتيــزت 
ــة أحجــار  ــن أربع ــت م ــا كان ــرة )ظ 278( بأنه الظاهــرة األخي
متراصــة بجانــب بعضهــا؛ وكذلــك ظواهــر ترابيــة منهــا التربــة 
احلمــراء )ظ64(، والتربــة الطينيــة التــي جــاءت مــرة مخلوطــة 
تخللتهــا  طينيــة  وأخــرى  )ظ54(،  حمــراء  رمليــة  بحجــارة 
أحجــار صغيــرة )ظ١5٣(، وثالثــة طينيــة مدكوكــة بهــا مــواد 
عضويــة )ظ252(، وأخيــًرا هنــاك تربــة اختلطــت بهــا حجــارة 
متنوعــة مــا بــني املتوســطة والصغيــرة احلجــم، امتــدت مــن 
الشــمال إلــى اجلنــوب )ظ١6١( جــاءت حتديــًدا يف جنوبــي 
األخــرى  أمــا  )حيــز22(،  شــماليه  يف  والثانيــة   ،)7( املربــع 
فكانــت طينيــة )ظ54(، اختلطــت بهــا حجــارة رمليــة حمــراء. 
ولــم تخــُل هــذه املرحلــة مــن طبقــة للمــواد العضويــة، فقــد 
عثرنــا علــى طبقــة كثيفــة مــن هــذه املــواد )ظ25١( يف الركــن 
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الشــمالي الشــرقي للمربــع )٣4(، وكذلــك علــى طبقــة بهــا عــدد 
مــن العظــام )ظ2٩١(.

النحــو  التــي كانــت علــى  املعثــورات  العديــد مــن  وتضمنــت 
التالــي:

املعدنيــة: لــم يتــم العثــور إال علــى قطعــة واحــدة، هــي   -
.)١0/٣٣/2٣7( قــدم  مــن  جــزء  عــن  عبــارة 

الفخاريــة: كانــت املعثــورات املصنوعــة مــن الفخــار بكميــة   -
كســرة   »١067« منهــا  كســرة،   »١6٣5« بلغــت  إذ  كبيــرة 
للنظــر،  الفتــة  كســر  ســت  وجدنــا  بالــدوالب؛  ُصنعــت 
أبرزهــا جــزآن مــن دميتــني )١28، ١0/8/204(، وفوهــة 

.)١0/٣٣/2٣8( إلنــاء  صغيــرة 

بلغــت هــذه األدوات املصنوعــة مــن احلجــر  احلجريــة:   -
ثمانــي وأربعــني قطعــة؛ تنوعــت بــني أحــواض ومدقــات 
ومســاحن أو أجــزاء مــن أواِن، وهــذه لوحدهــا بلغــت ســت 

املبخــرة )١72/١0/8(. أبرزهــا  لكــن  قطــع، 

واملرحلة املعمارية الثالثة:

تعــود  مختلفــة  تاريخيــة  مرحلــة  نعتقــد  كمــا  أيًضــا  وهــي 
للحيانيــة املزدهــرة، وخيــر مــا ميثلهــا النقــش اللحيانــي املكــون 
مــن أحــد عشــر ســطًرا )١0/٣٣/257(، وهــو املنســوب الــذي 

ــا. ــا الكشــف عنه ــل الحًق ــل أن يكم ــى أم ــده عل ــا عن توقفن

وأخيــًرا يتبــني أن املرحلــة التاريخيــة األولــى املعادلة للمرحلتني 
املعماريتــني األولــى والثانيــة متثلهمــا الغرفــة الكبيــرة، طولهــا 
مــن الشــمال إلــى اجلنــوب »5.١5م«، وعرضهــا مــن الشــرق 
الشــمالي  الركــن  الغــرب هــو: »4.75م«، ومدخلهــا يف  إلــى 
وعــرض  »١.١0م«،  بطــول  جــاء  )ظ١0/22/24٩(  الغربــي 

»٩2ســم«.

الغرفة الغربية: 

حوت هذه الغرفة عدداً من العناصر املعمارية، هي:

١-  اجلدران:
ــم نكشــف  ــا ل ــه هــو ثالثــة جــدران فقــط، إذ إنن مــا ُكشــف عن
ــي،  ــه ضمــن الفاصــل اجلنوب ــي نظــًرا ألن عــن اجلــدار اجلنوب
القادمــة، واجلــدار  املواســم  الكشــف عنــه يف  الــذي ســيتم 
الغربــي املمتــد مــن الشــمال إلــى اجلنــوب، وهــو األكثــر ارتفاًعــا 
ــغ ارتفاعــه »١.85م«، وبــني  بــني اجلــدران الثالثــة طــوالً إذ بل
التنقيــب أن »٩2ســم« طــوالً مــن جزئــه اجلنوبــي بعمــق بلــغ 
»26ســم«، كان متــآكاًل، أمــا اجلــدار الشــرقي )ظ ١57(، فهــو 
األطــول بــني هــذه اجلــدران، فطولــه »٣.٩0م«، وأقلهــا عرًضــا 
»85ســم«؛ فلــم تبــق إال خمســة مــن مداميكــه، وقــد كانــت 
حجارتــه غيــر منتظمــة الشــكل، ويغلــب عليهــا تلــك املتوســطة 

ــرة احلجــم. والصغي

٢- األرضيات:
متكنــا مــن حتديــد ثــالث أرضيــات بشــكل واضــح بخــالف 
أرضيــة الطبقــة املتأخــرة جــًدا )العشــوائية( والتــي تعــود إلــى 
مرحلــة أفــول املدنيــة بشــكل نهائــي، بحيــث لــم تعــد لهــا احليــاة 
ــي، ١٣- ــة يف احلصــن )الذيب ــرة اإلســالمية املتمثل إال يف الفت

20١4م: 4٣8-445(، والحًقــا يف فتــرة إقامــة ســكة احلديــد 
العثمانيــة قبــل قرنــني مــن الزمــن، والثانيــة )ظ272(، وهــي 
ــى عمــق »١.57م«، أمــا األخيــرة  الطينيــة املدكوكــة جــاءت عل
إيقــاف  قررنــا  حيــث  )7٣٩،٩2م(،  منســوب  علــى  فكانــت 

التنقيــب.

الغرفة الشرقية: 
مثــل الغرفــة الغربيــة تكونــت مــن ثالثــة جــدران: الشــمالي 
ــغ  ــا إذ بل ــر ارتفاًع ــرب وهــو األكث ــى الغ ــن الشــرق إل ــد م املمت
ارتفاعــه »١.75م« بســتة مداميــك، وتنوعــت أحجــار بنائــه 
ــر  ــر واملتوســط والكبي يف الشــكل واحلجــم فــكان منهــا الصغي
احلجــم، فقــد تراوحــت أطــوال حجارتــه بــني »6٣ســم« ألطولهــا 
و»١4ســم« ألصغرهــا؛ ومــن حيــث الســمك تراوحــت بــني »26، 
و6ســم«، أمــا اجلــدار الشــرقي الــذي ميتــد مــن الشــمال إلــى 
اجلنــوب فأيًضــا بُنــي مــن حجــارة مختلفــة األشــكال واألحجام.

وقــد متيــز مبــا نعتقــد أنــه مدخــل شــرقي للغرفــة طولــه »١م«، 
ويبعــد عــن الفاصــل اجلنوبــي بـــ: »6٩ســم«، أمــا أقلهــا مــن 
حيــث عــدد املداميــك فهــو جدارهــا الغربــي )الشــرقي بالنســبة 

دادان )اخلريبة( بالعال )املوسم العاشر ١4٣4هـ / 20١٣ م(.



أطالل 30 - القسم األول 40

للغرفــة الغربيــة( فكانــت مداميكــه مــن جانبــه الشــرقي ثالثــة 
مداميــك فقــط، وهــو اجلــدار الــذي فصــل بــني الغرفتــني يف 
ــب  ــل مــن هــذا اجلان ــى األق ــاز عل ــا امت ــة، كم ــرة اللحياني الفت

بأنــه األطــول فقــد وصــل املتبقــي مــن طولــه إلــى »4م«. 

املداميكاالرتفاعالعرضالطولالظاهرةاجلدار
١.٩08م١.١2م٣.٣0م4٩الشرقي
50٣سم85سم4م١62الغربي

١.756م80سم٣.7٣م١67الشمالي
فــــاصــلاجلنوبي

األرضيات:
مت الكشــف عــن أرضيتــني واضحتــني: األولــى )ظ56( وجــدت 
علــى عمــق »١٣8ســم« وكانــت عبــارة عــن أرضيــة حجريــة، أمــا 
الثانيــة )ظ2٩8( والتــي وجدناهــا بعــد »76ســم« مــن األولــى، 

فكانــت عبــارة عــن أرضيــة طينيــة مدكوكــة. 

الظواهر واملعثورات:

أ- الظواهر:
ُعثــر علــى »٣8« ظاهــرة مــا بــني ثابتــة ومنقولــة، إذا أخذنــا 
يف احلســبان أن الظواهــر: ١57، و١2١، و١١2، هــي ذاتهــا 
الظواهــر  تضمنــت  وقــد  و١68،  و١67،   ،١62 الظواهــر: 
ــورات بلغــت  ــة »١0« ظواهــر، عــدداً مــن املعث ــة، والبالغ املنقول

معثــورة.  »42«

ب- املعثورات:
تعــددت معثــورات هــذه الغرفــة فضمــت عــدداً مــن األدوات 
عليهــا  غلــب  لكــن  املعــدن؛  مــن  أو  الفخــار  مــن  املصنوعــة 
األدوات املصنوعــة مــن احلجــر البالغــة »٣2« قطعــة، والتــي 
تعــددت مــا بــني مذابــح )7 قطــع(، وأواٍن )8 قطــع(، ومدقــات 
)5 قطــع(، ومســاحن )٣ قطــع(، إضافــة إلــى »8« أحجــار، إمــا 
مزخرفــة أو مشــغولة، أهمهــا حجــر تضمــن نقشــاً حليانيــاً 
يتكــون مــن أحــد عشــر ســطراً )١0/٣٣/257(، أمــا املصنوعــة 
الشــكل )١0/8/2١4(،  دائــري  إنــاء  الفخــار، فأبرزهــا  مــن 
وعثرنــا علــى قطعتــني مــن املعــدن: األولــى عملــة )١0/8/4٣(، 
 .)١0/٣٣/2٣7( صغيــر  متثــال  رجــل  مــن  جــزء  والثانيــة 

وأخيــًرا نشــير إلــى  ثــالث معثــورات لدمــى مــن الفخــار )8٩، 
١28، ١0/7/204(، واألخيــرة عبــارة عــن رأس دميــة حيوانيــة؛ 

ــي: ــى النحــو اآلت وهــي موزعــة عل

املجموعالفخاريةالطينيةاملعدنيةاحلجرية
٣2٣2542

املجموعات:

وهي املعثورات الفخارية واحلجرية
املجموعاحلجريةالفخارية
١7١٩4٩١768

أ- الفخارية: 
بينــت دراســة هــذه املجموعــة الفخاريــة والتــي بلغــت »١7١٩« 
 »657« وأن  باليــد،  ُصنعــت  كســرة   »١062« أن  كســرة، 
محليــة  جميًعــا  وأنهــا  بالــدوالب،  مصنوعــة  جــاءت  كســرة 
الصنــع، مــا عــدا كســرتني نعتقــد أنهمــا مــن فخــار مديــن 
ــد تنوعــت يف أشــكالها فشــملت  )املجموعــة:١0/7/٣00(، وق
أجــزاء مــن احلــواف والقواعــد واألبــدان، فيمــا عــدا »١6« 
عــن مقابــض )مجموعــات: ٣8، ١22،  كانــت عبــارة  كســرة 
 ،2١0 ١0/20/٣72؛  ١0/8/77؛  ١0/7/604؛   ،٣00  ،2٩8
ــة  ــإّن الغالبي ــة ف ــث الزخرف ــا مــن حي 5٣8، ١0/22/5٩0(، أم
جــاءت دون زخرفــة  إال »١28« كســرة تنوعــت يف زخرفتهــا بــني 
حــزوز )٣2 كســرة( وخطــوط )٣5 كســرة( وبعضهــا جــاء ملوًنــا 
)6١ كســرة(، ولعــل أبرزهــا هــي تلــك الكســرة التــي جــاء عليهــا 
زخرفــة هندســية )مجموعــة: ١0/7/5١0(،  وقــد غلــب علــى 
لــون عجينــة فخــار هــذه املجموعــة اللونــان البنــي )األكثــر( 
واألحمــر، أمــا األقــل فــكان األســود إذ بلغــت )5١ كســرة(. 
وامللفــت أننــا لــم جنــد ضمــن هــذه املجموعــة كســراً مزججــة؛ 
يف حــني أن الكســر العاليــة احلــرق أو ذات البنيــة الناعمــة 
كانــت قليلــة فبلغــت يف األول )48 كســرة(، ويف الثانــي »٩١« 
كســرة، وبالنســبة للحــرق فقــد غلــب علــى هــذه الكســر احلــرق 

املنخفــض، وهنــاك كميــة ال بــأس بهــا متوســطة احلــرق. 

ب- احلجرية:
بلــغ عددهــا »4٩« قطعــة جــاءت مــن أربــع ظواهــر تعــددت 



4١

مــا بــني مســاحن ومدقــات وثقــاالت وأجــزاء مــن أحــواض 
وأواٍن، وأبرزهــا مــا نعتقــد أنــه جــزء مــن مســرجة )مجموعــة: 
١0/8/١٣٩(، وأخــرى نعتقــد أنهــا حليــة معماريــة )مجموعــة: 
١0/٣٣/5٩8(، وهــي مصنوعــة مــن مــواد حجريــة مختلفــة، 
البركانــي  احلجــر  مــن  قطــع  أربــع  بينهــا  مــن  كان  فقــد 
 ،)١0/٣٣/5٩8 ١0/20/٣72؛  ١0/8/208؛  )املجموعــات: 
وقطعــة واحــدة مــن احلجــر الصابونــي )١0/8/5٣6(، أمــا 

البقيــة وعددهــا »44« قطعــة فهــي مــن احلجــر الرملــي.  

الغرفة الرابعة: 

رقــم  واحليــز   ،)26l=6( املربــع  مــن  الغرفــة  هــذه  تكونــت 
١٩، وكانــت أعلــى نقطــة مــن مســتوى ســطح البحــر هــي: 
74١،8٩م. وبــدا واضًحــا تعــرض ســطحها للنبــش، أمــا طبقتهــا 
الســطحية فمثلتهــا الظواهــر: »4١، 42، 45«: الظاهــرة األولــى 
هــي عنصــر معمــاري مكــون مــن ثالثــة مداميــك )ظ4١( ميتــد 
مــن الشــمال إلــى اجلنــوب بطــول »١.70م«؛ ومداميكــه الثالثــة 
احلجــر  مــن  وهــي  »70ســم«،  وعــرض  »55ســم«،  بارتفــاع 
الرملــي املشــذب بشــكل جيــد، ويبعــد هــذا العنصــر املعمــاري 
عــن الفاصلــني الغربــي والشــرقي للمربــع بـــ »2.8٩م«، لــأول 

وبـــ »١.45م«، للثانــي. 

أمــا الثانيــة التــي جــاءت أســفل األولــى بـــ »5 ســم«  فهــي عبــارة 
ــرة بشــكل يشــبه إلــى حــد  عــن مجموعــة أحجــار رمليــة متناث
كبيــر القــوس، وهــي بطــول »١.7٣م«، وعــرض »4م«، يف حــني 
كان اجلــزء الغربــي للمربــع وحتديــًدا خلــف »ظ 4١« يحمــل 
الظاهــرة الثالثــة التــي كانــت عبــارة عــن تربــة لــن بطــول »88 
ســم«، وعــرض »84 ســم«، وبعــد إزالــة هــذه الظواهــر بشــكل 
تدريجــي ومتــوازن مــن جميــع االجتاهــات، وجدنــا أجــزاء مــن 
األدوات املصنوعــة فقــط مــن الفخــار واحلجــر بلغــت »١87«، 

منهــا »١6٩« كســرة فخاريــة.

التربــة احلمــراء: ظهــرت مباشــرة أســفل األحجــار املتناثــرة 
)ظ42(، يف اجلــزء اجلنوبــي الشــرقي للمربــع؛ وقــد بــدأت 
هــذه الظاهــرة، التــي جــاءت علــى شــكل »L«، علــى عمــق 
»٣0ســم« عنــد واجهــة اجلــدار )ظ4١(، ممتــدة نحــو الشــرق. 
ونشــير هنــا إلــى مــا يــدل علــى عمليــات االســتخدام املعاصــر 

ــة،  ــار يف هــذه البقع ــاد ن ــي، نحــو إيق ــل األهال ــن قب ــع م للموق
فقــد عثرنــا علــى كســر مــن العظــام مــع كســر صغيــرة مــن 
الفحــم األســود، وقليــل مــن الرمــاد، أمــا املعثــورات فقــد غلــب 
عليهــا تلــك املصنوعــة مــن الفخــار »542« كســرة، منهــا »2٣« 
محليــة الصنــع بأســلوب اليــد؛ تغلــب عليهــا األبــدان واحلــواف 
 »١5« عددهــا  فــكان  احلجريــة،  أمــا  والقواعــد؛  واملقابــض 

قطعــة متنوعــة األشــكال واألحجــام.

الردمي:

عبــارة عــن أحجــار غلــب عليهــا احلجمــان الكبيــر واملتوســط، 
مــع تربــة مختلطــة يف هــذه الطبقــة )الظاهرتــان: 74، ١40(؛ 
متيــزت بكميــة أحجارهــا )الظواهــر: 47، 7٣، 75، ١40، ١6٣، 
ــراوح مــا بــني »55،  ــرة بطــول يت ١66(؛ وكانــت األحجــار الكبي
ــان: ١64،  ــا )الظاهرت و45ســم« طــوالً، و«٣6، و20ســم« عرًض

 .)١6٣

وقــد ضمــت طبقــة الــردمي إضافــة إلــى األحجــار املتعــددة 
األحجــام واألشــكال ظواهــر منقولــة أخــرى هــي:

التربــة الطينيــة: وجدناهــا يف مكانــني مختلفــني: األول   -
)ظ77( يف اجلهــة الشــرقية للمربــع وحتديــًدا علــى فاصلــه 
الشــرقي )74١،62م(، والثانــي )ظ١64(، جــاءت يف اجلهــة 
املقابلــة الغربيــة )740،٩8م(، وذلــك بعــد نزولنــا »64ســم«. 
ولعــل االختــالف بينهمــا هــو يف اختــالط الثانيــة بأحجــار 

متنوعــة يف الشــكل واحلجــم.

علــى  واحــدة  مــرة  فقــط  وجدناهــا  العضويــة:  املــواد   -
منســوب )740،٣7م(، واملالحــظ أنهــا غطــت جــزًءا كبيــًرا 
»٣.55م«.  وعــرض  »٣.85م«،  بطــول  وجــاءت  املربــع  مــن 

تربــة صلبــة: وكمــا كان احلــال يف الطبقــة الطينيــة، فقــد   -
ســجلت هــذه الطبقــة يف مكانــني مختلفــني، كانــت األولــى 
بطــول  للمربــع،  الشــرقية  الشــمالية  اجلهــة  )ظ48( يف 
»78ســم«، وعــرض »62ســم«، أمــا الثانيــة )ظ7٩( التــي 
جــاءت علــى عمــق »25ســم« مــن األولــى، فقــد رصــدت يف 
اجلهــة الشــمالية الغربيــة، واختلفــت عنهــا ليــس يف طولهــا 

دادان )اخلريبة( بالعال )املوسم العاشر ١4٣4هـ / 20١٣ م(.
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البالــغ »١.20م«، بــل يف أنهــا كانــت مختلطــة بأحجــار ذات 
أشــكال وأحجــام مختلفــة، كان عرضهــا الــذي ســجلناه 

هــو: ٩7ســم. 

ــورة يف هــذه الطبقــة، ُصنعــت مــن مادتــي  ســجلت »265« معث
الفخــار واحلجــر، إذ بلغــت األدوات التــي ُصنعــت مــن احلجــر 
أربعــة فقــط، أمــا الفخاريــة فأهمهــا ثــالث كســر، كســرتان 
الصغيــر  مقبضهــا  مــع  إحداهمــا  الفوهتــان  منهمــا  تبقــى 
حــني  )١0/١٩/١٣١(؛ يف  ملونــة  واألخــرى   ،)١0/١٩/١27(
كانــت الثالثــة علــى مــا نعتقــد غطــاء آلنيــة )١٩/١٣2/١0(. 

العناصر املعمارية:
تبني بعد انتهاء التنقيب العناصر املعمارية الرئيسة التالية:

١ - اجلدران:
نظــًرا ألننــا لــم نتمكــن مــن الكشــف عــن اجلهــة اجلنوبيــة كمــا 
يف الغرفــة الرابعــة، فــإن اجلــدار الــذي لــم يتضــح لنــا بشــكل 
دقيــق هــو اجلــدار اجلنوبــي، رغــم أن هنــاك جــداًرا ميتــد مــن 
لهــذا الفاصــل، إذ  إلــى الشــرق )ظ28٩(، احملــاذي  الغــرب 
يصعــب كثيــًرا عــده اجلــدار اجلنوبــي؛ فهــو جــدار مــن احلجــر 

الرملــي يبلــغ طولــه »87 ســم« وعرضــه »٣٣ســم«.

اجلــدار الشــمالي )ظ76( وهــو ميتــد مــن الغــرب إلــى   -
ــغ ارتفاعــه »١2.2  ــا حيــث بل ــد األكثــر ارتفاًع الشــرق ويُع
م«، بـــ »22« مدمــاًكا، وقــد اســتخدم يف بنائــه األحجــار 
الرمليــة املشــذبة واملنتظمــة بشــكل واضــح؛ وقــد اختلفــت 
أســماكها وأطوالهــا، وهــو مثــل اجلداريــن اآلخريــن اســتمر 

ــة. ــرت بهــا الغرف ــة الثالثــة التــي م يف املراحــل املعماري

ــي )ظ264( وهــو اجلــدار الشــرقي للغرفــة  اجلــدار الغرب  -
ــوب بطــول  ــى اجلن ــن الشــمال إل ــد م ــة )ظ4٩(، ميت الثالث
»٣٣4 ســم«، بُنــي بحجــارة غيــر مشــذبة بشــكل يختلــف عن 
حجــارة اجلداريــن الشــمالي والشــرقي ممــا قــد يشــير إلــى 

أنــه جــدار قــد اضيــف يف فتــرة الحقــة.

اجلــدار الشــرقي )ظ4١( ميتــد مــن الشــمال إلــى اجلنــوب   -
وميتــاز بأنــه أعــرض مــن اجلداريــن الشــمالي والغربــي إذ 

بلــغ عرضــه »٩٣ســم«؛ وهــو أيًضــا ذو ارتفــاع واضــح، لكنــه 
أقــل فقــط بســنتيمتر واحــد مــن ارتفــاع اجلــدار الشــمالي؛ 
وهــو ذو حجــارة مشــذبة وجيــدة بشــكل واضــح لبعــض 

أحجــاره، وقــد اختلفــت أســماكها وأطوالهــا. 

٢ - األرضيات: 
ُعثــر يف هــذه الغرفــة علــى مــا نعتقــد أنهــا أربــع أرضيــات: 
األولــى هــي مــا نعتقــد أنهــا األرضيــة الصلبــة )ظ48(، والتــي 
ســجلناها يف اجلهــة الشــمالية الشــرقية للمربــع، أمــا الثانيــة 
ظهــور  ســوى  مــادي  دليــل  منهــا  يتبــق  لــم  والتــي  )ظ٣0١( 
أساســات اجلــدار )ظ28٩(، الواقــع يف جنوبــي املربــع، فتبينــت 
لنــا بعــد »56ســم« مــن األرضيــة الســابقة، والثالثــة )ظ٣02(، 
التــي كانــت يف غربــي املربــع، فلــم يتبــق منهــا إال »66ســم«، 
و«2١ســم« عرًضــا، أمــا الرابعــة )ظ٣0٣(   التــي ظهــرت بعــد 
ــن الشــرق  ــد م ــي ســطح جــدار ميت ــة، فه ــن الثاني »٣٣ســم« م
للغــرب ميثــل الفتــرة اللحيانيــة املزدهــرة، نعتقــد أنــه اســتخدم 

ــا.   ــة الحًق أرضي

٣- عناصر معمارية أخری:
ُعثــر يف هــذه الوحــدة علــى ثالثــة عناصــر معماريــة: األول 
يف  )وحتديــًدا  الشــرقي  للجــدار  مالصًقــا   جــاء  )ظ47( 
وســطه( بطــول »8٩ ســم«، وعــرض »46ســم«، أمــا ارتفاعــه 
اللــن،  مــن  ثالثــة  منهــا  مداميــك،  بســتة  »١.85م«،  فبلــغ 
الرملــي، وال ميكننــا حتديــد  النــوع  واألخــرى باحلجــر مــن 
الواضــح  التصاقــه  رغــم  لكننــا  الراجــح،  بالشــكل  وظيفتــه 
ــه قــد يكــون  خصوصــاً مــن أســفله باجلــدار الشــرقي نــرى أن
عنصــراً معماريــاً ســاقطاً، أمــا العنصــر الثانــي )ظ 78( الــذي 
ــغ  ــه »١.27م«، وعرضــه »80 ســم«، بارتفــاع بل تبقــى مــن طول
»١.86م« فلــم نتمكــن مــن حتديــد وظيفتــه بالشــكل الصحيــح، 
وأمــا  يليــه،  ومــا  اجلنوبــي  الفاصــل  عــن  الكشــف  بعــد  إال 
الغربــي  للجــدار  الثالــث )ظ٣0٣( فجــاء مالصًقــا  العنصــر 
بطــول »١.06م«، وعــرض »80 ســم«، وهــو يتكــون مــن مدمــاك 

واحــد فقــط، مــع العلــم أنــه ميثــل األرضيــة الرابعــة.

أ- الظواهر:
سجلت  »27« ظاهرة بني ثابتة ومنقولة. 



4٣

ب- املعثورات:
تبــني مــن دراســة هــذه املعثــورات يف هــذه الغرفــة التــي بلغــت 

»28« معثــورة أنهــا جــاءت مصنوعــة مــن عــدة مــواد هــي:

مدقــات،  أربعــة  منهــا  قطعــة،   »١2« بلغــت  احلجريــة:   -
ومعثــورة واحــدة لــكل مــن األدوات التاليــة: مســحن وثقالــة 
وحــوض، أمــا بقيــة املعثــورات فكانــت عبــارة عــن أحجــار 
رمليــة تنوعــت يف أشــكالها؛ أبرزهــا حجــر رملــي عليــه 

 .)١0/١٩/٣٣( لثعبــان  رســم 

مــن  مصنوعــة  كســر  تســع  علــى  عثــر  الفخاريــة:   -
الفخــار، ثــالث منهــا عبــارة عــن فوهــات مزخرفــة )١27، 
١0/١٩/١٣١(، ولعــل أبرزهــا بخــالف الكســر األخــرى 
.)١0/١٩/2٣٣( دميــة  مــن  املتبقــي  اجلــزء  هــو  املزخرفــة 

أمــا بقيــة املعثــورات فاثنتــان منهــا ُصنعتــا مــن املعــدن أحدهمــا 
اخلــرز  مــن  مصنوعــان  وفصــان   ،)١0/١٩/٣4( مســمار 
لــون أســود  أحدهمــا بيضــاوي )١0/١٩/١77(، واآلخــر ذو 
)١0/١٩/١78(، وهنــاك معثــورة ملفتــة لالنتبــاه عبــارة عــن 
حليــة معماريــة حلزونيــة الشــكل )تــاج( مــن اآلجــر املشــوي 

 .)١0/6/١45( بجبــس  املخلــوط 

- املجموعات:
وتنوعت ما بني مجموعات فخارية وحجرية

املجموعالفخاريةاحلجرية
8222772٣5٩

أ- الفخارية:
ــي بلغــت )2277  ــة والت ــت دراســة هــذه املجموعــة الفخاري بين
كســرة( أن )١85 كســرة( ُصنعــت باليــد، وأن )20٩2 كســرة( 
جــاءت مصنوعــة بالــدوالب، وجميعهــا محليــة الصنــع، مــا عــدا 
»١2« كســرة نعتقــد أنهــا مــن فخــار مديــن )املجموعــات:20٣، 
287، 467، ١0/١٩/506(، وقــد تنوعــت يف أشــكالها فشــملت 
أجــزاء مــن احلــواف والقواعــد واألبــدان، عــدا )١٣ كســرة( 
كانــت عبــارة عــن مقابــض )مجموعــات: ١74، 28٣، 285، 
40١، ١0/١٩/650(، أمــا مــن حيــث الزخرفــة فعلــى الرغــم 

ــا ســجلنا )١05 كســر( تنوعــت  ــة فإنن ــا دون زخرف أن معظمه
ــني حــزوز )26 كســرة( وخطــوط )50 كســرة(  ــا، ب يف زخرفته
وأيًضــا بعضهــا جــاء ملوًنــا )27 كســرة(، وقــد غلــب علــى 
لــون عجينــة فخــار هــذه املجموعــة اللونــان البنــي )األكثــر( 
واألحمــر، أمــا األقــل فــكان األســود إذ بلغــت )8٩ كســرة(. 
وامللفــت أننــا لــم جنــد ضمــن هــذه املجموعــة كســراً مزججــة؛ 
يف حــني أن الكســر العاليــة احلــرق أو ذات البنيــة الناعمــة 
كانــت قليلــة فبلغــت يف األول )١0٩ كســر(، ويف الثانــي )65 
كســرة(، أمــا احلــرق فقــد غلــب علــى هــذه الكســر احلــرق 

ــا متوســطة احلــرق. ــأس به ــة ال ب ــاك كمي املنخفــض، وهن

ب- احلجرية:
وعددهــا »82« قطعــة جــاءت مــن ثمانــي ظواهــر تعــددت مــا 
بــني مســاحن ومدقــات وثقــاالت وأجــزاء مــن أحــواض وأواٍن. 
هــذه األدوات ُصنعــت مــن مــواد حجريــة مختلفــة، فقــد كان 
مــن بينهــا »22« قطعــة مــن احلجــر البركانــي )املجموعــات: 
١0/20/٣72؛  ١0/6/286؛   ،١7٣  ،١6٩  ،١٣0  ،١28  ،72
الصابونــي  احلجــر  مــن  وقطعتــان   ،)١0/٣٣/5٩8
احلجــر  مــن  واحــدة  وقطعــة   ،)١0/١٩/٣٩0 )١0/6/١6٩؛ 
اجليــري )١0/6/72(، أمــا البقيــة وعددهــا ســبع وخمســون 

قطعــة فهــي مــن احلجــر الرملــي.  

الغرفة اخلامسة: 

 اشتملت هذه الغرفة على املربع رقم )25=١4(، )اللوحة ١١.2(،
ســطح  عــن  نقطــة  أعلــى  بلغــت  وقــد   ،»24« رقــم  واحليــز 
البحــر يف الغرفــة »742،54م«، وحتديــًدا يف اجلهــة الشــرقية 

اجلنوبيــة، أمــا أقــل نقطــة فكانــت: 742،22م.

ومتيــزت عــن غيرهــا مــن بقيــة الغــرف يف املوســم بأبوابهــا 
املذابــح  يف  املتمثلــة  احلجريــة  ومعثوراتهــا  الثالثــة؛ 
 ،2١5  ،80( الثالثــة  اللحيانيــة  والنقــوش   ،)١0/١4/206(

)ظ202(. التمثــال  وقاعــدة   )١0/١4/25٩

وجاءت طبقاتها على النحو التالي:

دادان )اخلريبة( بالعال )املوسم العاشر ١4٣4هـ / 20١٣ م(.
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الطبقة السطحية:

واألحجــام  األشــكال  مختلفــة  أحجــار  عــن  عبــارة  وهــي 
)ظ١2١(، منهــا البركانــي والرملــي، وقــد تخللهــا تربــة طينيــة 
وبعــض مــن الكســر الفخاريــة واألدوات احلجريــة املشــغولة، 
ــة،  ــى )46 كســرة( فخاري ــا عل ــة التنقيــب عثرن ــاء عملي ويف أثن
جميعهــا ُصنعــت محليــا، منهــا )2١ كســرة( بالــدوالب، أمــا 

املعثــورات احلجريــة فبلغــت ســبع قطــع.

التربة احلمراء: 

جــاءت هــذه الطبقــة التــي اشــتملت علــى الظواهــر: ١22، 
ــع،  ــة الســطحية مــن كامــل املرب ــة الطبق ــد إزال ١2٣، ١24، بع
والنــزول إلــى منســوب )742،١0م(، حيــث  ظهــر اختــالف يف 
ــى )١44  ــر عل ــة )ظ١22(، أمــا معثوراتهــا  فقــد ُعث ــون الترب ل
كســرة( فخاريــة، منهــا )60 كســرة( ُصنعــت باليــد، كمــا عثرنــا 
علــى »١0« قطــع حجريــة، أهمهــا قطعــة مســتطيلة جلــزء 
ــه »4ســم«، وعرضــه  ــرو، طول ــوع مــن حجــر امل ــاء مصن ــن إن م

)معثــورة١4/7٩/١0(.  »2،5ســم« 

الردمي:               

بعمــق  جــاءت  بتربــة  مختلطــة  حجريــة  كتــل  عــن  عبــارة 
ــب عليهــا احلجمــان  ــارة عــن أحجــار غل ــت عب »١.٣4م«، وكان
وكانــت  )ظ١25(؛  واملتوســط،  2.١8ب(،  )اللوحــة  الكبيــر 
»48-5١ســم«،  بــني  مــا  تتــراوح  الكبيــرة  األحجــار  أطــوال 
أمــا  »١8-20ســم«.  بــني  مــا  عرضهــا  تــراوح  حــني  يف 
األحجــار املتوســطة، فكانــت مــا بــني »١8-2٩ســم« طــوالً، و 
»١5-2٣م« عرًضــا، وبلغــت أســماكها بــني »7-١٩ســم«. وقــد 
تضمــن عــدداً مــن الظواهــر املتحركــة أبرزهــا ظاهــرة التربــة 
ــى جــاءت  ــة واملعيشــة، فاألول ــواد العضوي ــا امل البيضــاء وطبقت
ــغ  ــع بطــول وعــرض بل ــى منســوب )742،0١م(، بشــكل مرب عل
ــة فقــد غطــت  ــة وهــي طبقــة املــواد العضوي »50ســم«، والثاني
ــة  ــى )8 كســر( فخاري ــر عل ــع، حيــث ُعث ــًرا مــن املرب جــزءاً كبي
ــة املعيشــة  ــي طبق ــة فه ــة الثالث ــا الطبق )مجموعــة: 6٣5(؛ أم
التــي ظهــرت علــى منســوب )74١،2٩م(، بعــد »72ســم« مــن 
التربــة البيضــاء؛ وكانــت معثــورات هــذه الظاهــرة قــد وصلــت 

ــة، وهــذه  ــك احلجري ــا تل ــن أهمه ــل م ــورة؛ لع ــى »270« معث إل
املعثــورات، موزعــة علــى النحــو اآلتــي:

املجموعالفخاريةاملعدنيةاحلجرية
47١27١٣١٩

العناصر املعمارية:
تبني بعد انتهاء التنقيب الظواهر املعمارية الرئيسة التالية:

١- اجلدران:

حــوت هــذه احلجــرة ثالثــة جــدران تعــددت مداميكهــا املتبقيــة، 
فأقلهــا اجلــدار الغربــي )ظ205( مبداميــك بلغــت خمســة، 
وأكثرهــا الشــرقي )ظ١2٣( املمتــد مــن اجلنــوب إلــى الشــمال 
الــذي احتفــظ بثالثــة عشــر مدمــاًكا، وقــد غلــب عليــه األحجار 
الرمليــة املتوســطة والصغيــرة احلجــم؛ أمــا األحجــار الكبيــرة 

فكانــت قليلــة جــًدا.

أمــا اجلــدار الغربــي الــذي ميتــد مــن اجلنــوب إلــى الشــمال، 
فقــد متيــزت حجــارة مداميكــه بعــدم االنتظــام وبأنهــا غيــر 
مشــذبة، وألنــه يختلــف بحجارتــه هــذه عــن اجلداريــن اآلخرين 
ــا.  ــف الحًق ــه أضي ــد أن ــا نعتق ــان: ١2٣، ١27(، فإنن )الظاهرت
وقــد بلــغ أطــول أحجــاره »٣٣ســم«، بعــرض بلــغ »٩ســم«، أمــا 
اجلــدار اجلنوبــي )ظ١27( املمتــد مــن الشــرق إلــى الغــرب 
فــإن جميــع حجارتــه مــن احلجــر الرملــي إال حجــراً واحــداً 
جــاء مــن احلجــر البركانــي الــذي كان بطــول »5٣ســم«، وعــرض 
اجلــزء  أن  إلــى  هنــا  ونشــير  »١2ســم«.  وســمك  »2٩ســم« 
الشــرقي مــن مدماكيــه الســادس والســابع قــد تــآكال؛ وقــد بلــغ 
طــول هــذا التــآكل »٣٩ســم«، وعرضــه »٣5ســم«. وكان الغالــب 

ــر واملتوســط. ــى أحجــاره باحلجمــان الكبي عل

ــة هــو اســتخدامهم  ــز جــدران هــذه الغرف ــا ميي ــرز م ــل أب ولع
للجبــس )تربــة بيضــاء(، الــذي اســتخدم لتلييــس اجلداريــن 
وكذلــك   ،)202  ،١2٣ )الظاهرتــان:  واجلنوبــي  الشــرقي 
ــل، وهــذه اللياســة جــاءت  ــل التماثي القواعــد اخلاصــة بتحمي
ــراوح مــن »0.6ســم«  ــة بســمك يت ــى نوعــني: لياســة جداري عل
الــى »١.5م«، ولياســة أرضيــة، كلتيهمــا تكونتــا مــن اجلبــس 
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والرمــل ونســبة قليلــة مــن اجليــر؛ لكــن اللياســة األرضيــة 
ــل  ــت( لتتحم ــة )البازل ــن األحجــار الناري ــة م ــوق دك ــت ف وضع

الضغــوط الرأســية عليهــا، وبلــغ ســمكها »2.8م«.

٢ - األرضيات:

متكنــا مــن الكشــف يف هــذه الغرفــة عــن أرضيتــني الثانيــة 
)ظ2٩٣( منهمــا مبلطــة )الظاهرتــان: 208، 2٩٣(، أمــا األولــى 
احلجريــة  الكتــل  لســقوط  نتيجــة  فقــد حتطمــت  )ظ208( 

املتعــددة األشــكال واألحجــام.

٣ - األبواب:

امتــازت هــذه الغرفــة عــن غيرهــا مــن بقيــة الغــرف بأبوابهــا 
ــي  ــة: األول جــاء يف اجلــدار الشــرقي، والثان ــت ثالث ــي بلغ الت
يف أقصــى الغــرب مــن اجلــدار اجلنوبــي، أمــا الثالــث فــكان يف 

اجلــدار الغربــي يفتــح علــى الســاحة الكبــرى.

احلجران الكبيران:

ُعثــر عليهمــا بجانــب اجلــدار الشــرقي )ظ١2٣( إلــى أســفل مــا 
نعتقــد أنــه املدخــل الشــرقي، وكانــا مغطيــني متامــاً بطبقــة مــن 
التربــة البيضــاء )اللوحــة 2.١٩أ( التــي تســتخدم يف تلييــس 
اجلــدران أو تزيــن بهــا قواعــد التماثيــل، وكان أحــد هذيــن 
احلجريــن - وهــو العلــوي - يحمــل نقًشــا حليانًيــا مكوًنــا مــن 
أربعــة أســطر ونصــف )املعثــورة: ١0/١4/25٩(، بطــول »88 
ســم«، وعــرض »48 ســم«، وســمك »8 ســم«، عليــه طبقــة مــن 
التربــة البيضــاء بســمك بلــغ »١0ســم«؛ أمــا الطــول املتبقــي 
ــد  ــا »50ســم«، وق ــو »80 ســم«، وعرضه ــة فه مــن هــذه الطبق
ــا،  تبــني أنهــا مكونــة مــن احلجــر اجليــري بنســبة 80 % تقريًب
ورمــل والطبقــة عبــارة عــن نوعــني، منهــا مــا يســتخدم للياســة 
ــة.  ــات املدكوك ــتخدم للياســة األرضي ــا يُس ــا م اجلــدران، ومنه
طولــه  فــكان  حجًمــا،  األكبــر  وهــو  الســفلي،  احلجــر  أمــا 

»١.١١م«، وعرضــه »60ســم«، وســمكه »22ســم«.

أ- الظواهر:

سجلت »22« ظاهرة ما بني ثابتة ومنقولة.

ب - املعثورات:

ــك املصنوعــة مــن  ــورات هــذه الغرفــة فضمــت تل تعــددت معث
الفخــار ومــن املعــدن، والطــني، وتلــك املصنوعــة مــن املــواد 

احلجريــة،  وبلغــت »١١« معثــورة.

املجموعالفخاريةطينيةاملعدنيةاحلجرية
8١١١١١

- املجموعات:
وهي املعثورات الفخارية واحلجرية

املجموعاحلجريةالفخارية
4١٣٣5448

أ- الفخارية:
بلغــت  التــي  الفخاريــة  املجموعــة  هــذه  دراســة  مــن  وتبــني 
وأن  بالــدوالب،  ُصنعــت  كســرة   »22١« أن  كســرة،   »4١٣«
جميًعــا  وأنهــا  باليــد،  مصنوعــة  جــاءت  كســرة   »١٩2«
محليــة الصنــع، إال كســرتني نعتقــد أنهمــا مــن فخــار مديــن 
)املجموعتــان:١0/١4/622؛ ١0/24/645(، وقــد تنوعــت يف 
أشــكالها فشــملت أجــزاء مــن احلــواف والقواعــد واألبــدان، مــا 

 .)١0/24/52١ )مجموعــة:  مقبًضــا  كانــت  واحــدة  عــدا 

- الزخرفــة: غالبيتهــا جــاء دون ذلــك، إال ســتاً وثالثــني كســرة 
تنوعــت يف زخرفتهــا بــني حــزوز )8 كســر( وخطــوط )4 كســر(، 
وأيًضــا بعضهــا جــاء ملوًنــا )2٣ كســرة(، ولعــل أبرزهــا هــي 
تلــك الكســرة التــي جــاء عليهــا زخرفــة نباتيــة )مجموعــة: 
ــي،  ــون البن ــا الل ــون عجينته ــى ل ــب عل ١0/١4/255(؛ وقــد غل
مــا عــدا )٣2 كســرة( كانــت ذات عجينــة حمــراء )١٩ كســرة(، 

أو ســوداء )١٣ كســرة(. 

- احلــرق: امللفــت أننــا لــم جنــد ضمــن هــذه املجموعــة كســراً 

دادان )اخلريبة( بالعال )املوسم العاشر ١4٣4هـ / 20١٣ م(.
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عاليــة احلــرق أو ذات بنيــة ناعمــة أو كســراً مزججــة؛ فقــد 
غلــب علــى هــذه الكســر احلــرق املتوســط، وهنــاك كميــة ال 
بــأس بهــا منخفضــة احلــرق )68 كســرة(، وغالبيتهــا كان بــدون 

ــة.  معاجلــة، يف حــني جــاءت )١٣4 كســرة( ببطان

ب- احلجرية:
وعددهــا »58« قطعــة جــاءت مــن ســت ظواهــر تعــددت مــا 
بــني مســاحن ومدقــات، وهــي مصنوعــة مــن مــواد حجريــة 
احلجــر  مــن  قطعــة   »١5« بينهــا  مــن  كان  فقــد  مختلفــة؛ 
 ،482  ،4٣١  ،٣44  ،258  ،25٣ )املجموعــات:  البركانــي 
الصابونــي  احلجــر  مــن  قطــع  وســبع   ،)١0/١4/558  ،556
 ،)١0/24/556  ،4٩٩ ١0/١4/256؛   ،25٣ )املجموعــات: 
وأقلهــا كان املصنــوع مــن احلجــر اجليــري، إذ بلــغ عددهــا 
خمــس قطــع )املجموعــات: 25٣، 482، 556، ١0/١4/558؛ 
١0/24/554(، أمــا البقيــة وعددهــا »٣١« قطعــة فهــي مــن 

الرملــي. احلجــر 

الوحدة األولى: 

إلـى  إضافـة   ،)M26=5( املربـع  مـن  الوحـدة  هـذه  تكونـت 
عـن  نقطـة  أعلـى  بلغـت  وقـد   ،٣١  ،27  ،١2  ،١0 احليـزات: 
اجلهـة  يف  وحتديـًدا  )74١،4٩م(،  الوحـدة  يف  البحـر  سـطح 
74١،25م  فكانـت:  نقطـة  أقـل  أمـا  )ظ٣7(،  منـه  الشـرقية 
يف وسـط املربـع )ظ٣٣(، وتبـني مـن النظـرة األولـى لطبقتـه 
السـطحية تعرضـه لعمليـات نبـش وتفريـغ مـن جميـع أجزائـه، 
التـي كانـت مـن تربـة بيضـاء )ظ٣٣(، يف جزئهـا اجلنوبـي التي 
ظهـرت نتيجـة ألعمـال النبـش والتفريـغ، وجتويـف يف وسـطه 
)ظ٣4( بسـبب احلفـر والنبـش، إضافـة إلى هاتـني الظاهرتني 
املتحركتـني جنـد عنصـراً معماريـاً فريـداً مبنيـاً بشـكل كامـل 
جهتيـه  عنـد  متسـاقطة  بأحجـار  محاًطـا  كان  اللـن،  مـن 
أنـه  بعـد  والشـرقية )ظ٣7(، واتضـح فيمـا  الغربيـة )ظ٣6(، 
مبنـٌي بشـكل متقـن. والتجويـف الـذي تركـز بشـكل واضـح يف 
الركـن الشـمالي الشـرقي امتـد يف اجلهتـني الغربيـة بطـول بلغ 
»2.50م«، واجلنوبيـة حتـى الفاصـل اجلنوبـي، وقـد اسـتمرت 
حتـى »١.50م« عمًقـا، وكان بهـا عـدد واضـح مـن أحجار البناء 

غلـب عليهـا املشـذبة، بعضهـا كبيـر احلجـم. 

إلــى الطبقــة  وقــد تبــني أن طبقــات هــذه الوحــدة إضافــة 
الســطحية عبــارة عــن طبقــة واحــدة هــي طبقــة الــردمي، إذ 
إننــا بخــالف الوحــدات املعماريــة الســابقة لــم جنــد طبقــة 

احلمــراء. للتربــة 

بتربــة  كتــل حجريــة متنوعــة مختلطــة  وجــاءت عبــارة عــن 
بعمــق »5١ســم« يف اجلهــة الغربيــة مــن الوحــدة إذا أخذنــا 
وهــو  )ظ68(،  اجلنوبــي  اجلــدار  منســوب  احلســبان  يف 
علــى  ُعثــر  حيــث  البحــر،  ســطح  مســتوى  عــن  )74١،87م( 
يف  ســنتيمترات  ثمانيــة  وبعمــق  )ظ6٩(،  األولــى  األرضيــة 
وســط الوحــدة عندمــا توصلنــا إلــى األرضيــة األخــرى )ظ7١(، 
وقــد اســتمررنا يف التنقيــب بعــد إزالتنــا لأرضيــة األولــى، 
ــرة  نظــًرا لتهشــمها وانهيارهــا بســبب ســقوط األحجــار الكبي
واملتوســطة احلجــم )لوحــة 2.١٩ج(، أمــا يف وســط املربــع فقــد 
ــة  ــة )ظ7١( املكون ــى مــن األرضي ــة الطبقــة األول ــا بإزال اكتفين

ــن. مــن الل

وقــد تضمنــت املرحلــة األولــى مــن هــذه الطبقــة عــدداً مــن 
ولعــل  حجريــة،  وأخــرى  فخاريــة  كســراً  شــملت  املعثــورات 
أبــرز األدوات الفخاريــة كســر فخاريــة مــن ضمنهــا مقبــض 
)١0/١2/١٣7(، أمــا تلــك املصنوعــة مــن احلجــر فأبرزهــا 
محــور بــاب مــن احلجــر الرملــي )١0/٣4/١٣4(، وأمــا املرحلــة 
الثانيــة مــن الــردمي فقــد اســتمرت بعمــق وصــل إلــى »١.٩6م«، 
الشــمالي  اجلداريــن  املعماريــة  العناصــر  مــن  وشــملت 
)ظ66+72(، واجلنوبــي )ظ٣8+68+2١2(، كمــا عثرنــا علــى 
املئــات مــن الكســر الفخاريــة، واألدوات احلجريــة تنوعــت بــني 

أجــزاء مــن املســاحن واملدقــات واألحــواض.

العناصر املعمارية:

وبعــد انتهــاء التنقيــب اتضــح أن هــذه الوحــدة تتكــون مــن عــدة 
عناصــر معماريــة، ال ميكننــا حتديــد العالقــة بينهــا إال بعــد 

الكشــف عــن اجلهــة اجلنوبيــة لهــذه الوحــدة، وهــي:

١-  املمر: 
وهو ممر ميتد من الشرق إلى الغرب بطول »6.١0م«، وبعرض 

بلغ »٩0سم«، محاط بجدارين )اللوحة 2.١٩د( هما:
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-شــمالي: وهــو جــدار متــآكل )ظ66+72(، وحتديــًدا يف جزئــه 
الغربــي، ولــم يتبــق مــن مداميكــه إال مدمــاًكا واحــًدا فقــط، 
وميتــد مــن الشــرق إلــى الغــرب انظــر )اللوحــة 2.١٩هـــ(. 
-جنوبــي )٣8+68+2١2(: وهــو جــدار ميتــد مــن الشــرق إلــى 

الغــرب انظــر )اللوحــة 2.١٩أ(. 
وهــو جــدار ميتــد أيًضــا مــن الشــرق للغــرب، مــواٍز للجــدار 
الشــمالي، وقــد الحظنــا ظاهرتــني معماريتــني جــاءت عليــه 

وهمــا:

فجــوة )أو جتويــف أرضــي( )ظ70( تقــع يف أســفل اجلــزء  أ- 
الغربــي مــن اجلــدار )ظ68( مبنســوب )74١.٣6م(؛ بلــغ 
طولهــا »١5ســم« وعرضهــا »١0ســم«، أمــا عمقهــا أســفل 
اجلــدار فــكان »40ســم«، وقــد قــام فريــق التنقيــب بدعــم 
اجلــدار، وســد الفجــوة كــي يحــال دون تأثيرهــا علــى 
اجلــدار، ونحــن نعتقــد بســبب هــذا التجويــف أن اجلــدار 

قــد بُنــي علــى عجــل. 

منســوب  علــى  ُســجل  )ظ2١2(،  اللــن  مــن  صــف  ب- 
)740.77م( مــن مســتوى ســطح البحــر، وهــو عبــارة عــن 
مدمــاك واحــد مــن ســت لبنــات، بطــول »١.50م«، ُعملــت 
بإتقــان يف إشــارة واضحــة إلــى قــدرة البنــاء اللحيانــي 
آنــذاك )اللوحتــان: 2.١٩ ج، هـــ(، ويوحــي االختــالف 
يف مــواد بنائــه أنــه إمــا أضيــف الحًقــا، أو أن اجلــدار 
تعــرض لعمليــات ترميــم، وقــد وضــح االهتمــام يف جزئــه 

الشــرقي حيــث املدخــل )ظ٣5(.

٢- احليز رقم ١٢:
يقــع هــذا احليــز يف اجلهــة الغربيــة وهــو مكــون مــن اجلــدار 
مســتوى  مــن  )74١.87م(  منســوب  علــى  )ظ68(  اجلنوبــي 
ســطح البحــر، ميتــد مــن الغــرب إلــى الشــرق بطــول »2.٣0م« 
يُعــد  وهــو  ثمانيــة،  بلغــت  مبداميــك  ســم«،   80« وعــرض 
ــث اســتخدام احلجــر بطــول »٩2ســم«  ــًدا مــن حي جــداًرا فري
ــن  ــي، والل ــًدا الرمل ــك بلغــت أربعــة مداميــك، وحتدي ومبدامي
بطــول »١.47م« أيًضــا مبداميــك بلغــت أربعــة؛ واســتخدام 
هذيــن العنصريــن يف هــذا اجلــدار يوحــي بأنــه إمــا أن يكــون 
ــرة  ــوة أغلقــت يف فت ــه كان مدخــاًل أو ك ــا، أو أن قــد ُرمم الحًق
الحقــة؛ وهــو معشــق مــع واجلــدار الغربــي )ظ4١(، واجلــدار 

إلــى هذيــن اجلداريــن  الرابعــة، وإضافــة  للغرفــة  الشــرقي 
هنــاك أرضيــة مدكوكــة )ظ6٩(، بطــول »2.٣0م«، وعــرض 

»١.60م«.

٣-  العنصر املعماري األول:
عنصــر معمــاري )ظ66(، بُنــي بشــكل متقــن مــن حجــارة رمليــة 
مشــذبة بشــكل جيــد نعتقــد أنهــا عتبــة بدرجتــني، وهــو مدخــل 
بعــرض »56ســم«، يفتــح إلــى جهــة الغــرب، وهــذا العنصــر 

ميثــل املرحلــة املعماريــة األولــى يف هــذه الوحــدة.

٤-  العنصر املعماري الثاني:
عنصــر معمــاري )ظ7١( يقــع يف اجلهــة الشــمالية للمربــع، 
عبــارة عــن أرضيــة مدكوكــة جــاءت علــى منســوب )74١.٣6م( 
مــن مســتوى ســطح البحــر، وهــي الفتــة للنظــر ليــس فقــط 
طولهــا  بلــغ  إذ  2.20ج(،  )اللوحــة  الشــكل  مربعــة  لكونهــا 
ــع طبقــات مــن  ــل ألنهــا تكونــت مــن أرب وعرضهــا »١.٣0م«، ب
الطــوب اللــن فــوق بعضهــا، أزلنــا الطبقــة األولــى فعثرنــا علــى 
ألواٍن  2.2١أ(  )اللوحــة  فخاريــة  كســر  مــن  ملحوظــة  كميــة 
كاملــة أو شــبه كاملــة )١٣7، ١٩٣، ١٩4، ١٩5، ١٩6، ١٩7، 
١0/٣١/١٩8(، والالفــت للنظــر عثورنــا علــى عظــام يف بعــض 
هــذه األوانــي )١0/٣١/١٩٣(، والــذي قــد يشــير إلــى أن املــكان 

كان علــى األرجــح مكاًنــا للتقدميــات والهبــات.

٥-  العنصر املعماري الثالث:
)ظ2١0(،  الشــكل  دائريــة  أحجــار  ثالثــة  عــن  عبــارة  وهــو 
عثرنــا عليهــا علــى منســوب »740،28م« مــن مســتوى ســطح 
البحــر، قطــر كل واحــد منهــا »٣7ســم«، ونعتقــد أنهــا أصبحــت 
جــزءاً مــن أرضيــة )اللوحــة 2.2١ب(؛ وبطبيعــة احلــال معرفــة 
ــب النــزول إلــى أســفل، األمــر الــذي  ماهيتهــا ووظيفتهــا تتطل

ــه يف املواســم القادمــة. ــام ب ميكــن القي

٦- األرضيات:
متكنــا مــن العثــور يف هــذه الغرفــة علــى ثــالث أرضيــات: 
ــن  ــات مــن الطــوب الل ــع طبق ــت مــن أرب ــى )ظ6٩( تكون األول
فــوق بعضهــا )اللوحتــان 2.20ج، 2.2١ب(، أمــا الثانيــة فكانت 
أرضيــة طينيــة )ظ288( بهــا أربعــة أحجــار مــدورة )ظ2١0(، 

مبنســوب األرضيــة نفســه )اللوحــة 2.2١ب(. 

دادان )اخلريبة( بالعال )املوسم العاشر ١4٣4هـ / 20١٣ م(.
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أ- الظواهر:

عثر على »22« ظاهرة ما بني ثابتة ومنقولة.

ب-  املعثورات:
ــورة؛  ــت »٣5«  معث ــي بلغ ــورات هــذه الوحــدة والت ــددت معث تع
جميعهــا مصنوعــة مــن احلجــر الرملــي، فيمــا عــدا ثمانــي 
معثــورات كانــت مصنوعــة مــن الفخــار، وأبــرز هــذه الكســر 
الفخاريــة اجلــزء املتبقــي مــن مجمرة فخاريــة )١08/١2/١0(، 
واملعثورتــان )١٩٣، ١0/٣١/١٩5(، وكلتاهمــا تكونــان آنيتــني 

فخاريتــني.

املجموعالفخاريةاحلجرية
278٣5

- املجموعات:
وهي املعثورات الفخارية واحلجرية، والتي بلغت:

املجموعاحلجريةالفخارية
١454٣0١484

أ- الفخارية:
تبــني مــن دراســة هــذه املجموعــة الفخاريــة والتــي بلغت )١454 
كســرة( أن »86١« منهــا ُصنعــت بالــدوالب، وأن )5٩٣ كســرة( 
جــاءت مصنوعــة باليــد، وأنهــا جميًعــا محليــة الصنــع. وقــد 
تنوعــت يف أشــكالها فشــملت أجــزاء مــن احلــواف والقواعــد 
ــض  ــارة عــن مقاب ــت عب ــا عــدا ســبع قطــع كان ــدان، فيم واألب
 ،)١0/٣١/548 ١0/١2/2٣4؛  ١0/١0/١5١؛  )املجموعــات: 
ذلــك،  الغالبيــة جــاءت دون  فــإن  الزخرفــة  مــن حيــث  أمــا 
إال )١22 كســرة( تنوعــت يف زخرفتهــا بــني حــزوز )5 كســر( 
وخطــوط )٣١ كســرة(، وأيًضــا بعضهــا جــاء ملوًنــا )86 كســرة(، 
وقــد غلــب علــى لــون عجينتهــا اللــون البنــي مــا عــدا )٩١ 
كســرة( كانــت عجينتهــا إمــا حمــراء )52 كســرة(، أو ســوداء 
)٣٩ كســرة(، وامللفــت أننــا لــم جنــد ضمــن هــذه املجموعــة 
كســراً مزججــة، فغالبيتهــا إمــا ببطانــة أو بــدون. وأمــا احلــرق 
فقــد غلــب علــى هــذه الكســر احلــرق املتوســط واملنخفــض، إال 
أربــع قطــع كانــت عاليــة احلــرق )املجموعتــان: ١0/5/١08؛ 

ــت  ــى أن هــذه املجموعــة كان ــًرا نشــير إل ١0/١2/١5٣(، وأخي
يف بنيتهــا إمــا متوســطة أو خشــنة إال خمــس كســر، كانــت 

ناعمــة البنيــة )املجموعتــان: ١0/5/١08؛ ١5٣/١2/١0(. 

ب- احلجرية:
وعددهــا »٣0« قطعــة جــاءت مــن تســع ظواهــر تعــددت مــا 
ــات )5( وأحــواض )5(،  ــن مســاحن )١0( ومدق ــني أجــزاء م ب
وتســع أدوات غيــر معروفــة وثقالــة واحــدة؛ أمــا مــادة صناعتهــا 
فكانــت مــن احلجــر الرملــي مــا عــدا ثالثــة أحــواض مــن 

البركانــي )26، 27، ١0٣/١0/5(. احلجــر 

الوحدة الثانية: 

واحليزيــن   ،)L25=15( املربــع  مــن  الوحــدة  هــذه  تكونــت 
هــي:  البحــر  مســتوى  مــن  نقطــة  أعلــى  وكانــت   ،»٣6+٣5«
74٣،07م، وأقلهــا 74١،8٩م؛ ومثلهــا مثــل الوحــدات املعماريــة 
األخــرى تعرضــت للنبــش والعبــث، وقــد تبــني لنــا أن الطبقــة 
ــة مــن خمــس ظواهــر هــي: 8٩، 2١4، 2١5،  الســطحية مكون
2٣0، 257؛ وكانــت عبــارة عــن أحجــار غلــب عليهــا احلجمــان 
املتوســط والصغيــر، ومختلطــة بالتربــة؛ أعلــى نقطــة فيهــا 
الفاصــل الغربــي )ظ2١5( البالــغ »74٣،١٣م«، وأقلهــا منســوًبا 
ــغ  ــد بل ــع مبنســوب »74١،٩6م«، وق ــن املرب ــي م اجلــزء اجلنوب
عمــق هــذه الطبقــة »١.٣٩م«، وعنــد هــذا العمــق ظهــرت لنــا 
»ظ٩١«، يف اجلهــة الشــمالية الشــرقية مــن املربــع، وهــي طبقــة 
مــن التربــة الطينيــة املتماســكة بطــول »2.50م«، وعرض »١م«، 
عنــد املنســوب  »74١،74م«، وال نســتبعد أنهــا أرضيــة باملرحلــة 

ــة )املتأخــرة(. النبطي

ــي جــاءت  ــا مــن الكشــف يف الطبقــة الســطحية الت وقــد متكن
ــارة  ــة، وهــي عب ــى األثري ــن اللق بعمــق »2.65م«، عــن عــدد م
عــن أدوات حجريــة وكســر فخاريــة؛ بلغــت احلجريــة »20« 
قطعــة )املجموعــات: 2٩5، 26١، ١0/١5/26٣(؛ وأمــا الكســر 
الفخاريــة فســجلنا منهــا )4٣6 كســرة( )املجموعــات: 260، 
262، 5٩6، ١0/١5/65١(؛ وأبــرز هــذه اللقــى حجــر رملــي 

ُزيــن برســم مــزدوج لثعبــان )١56/١5/١0(.

وقــد تخلــل هــذه الظاهــرة عــدد مــن الظواهــر املتحركــة املكــون 
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بعضهــا مــن األحجــار الكبيــرة احلجــم )الظاهرتــان: ٩٣، ٩5(، 
والبعــض اآلخــر مــن التربــة الطينيــة التــي تتخللهــا حجــارة ذات 

أحجــام وأشــكال مختلفــة )الظاهرتــان: ٩2، 257(. 

وعلــى عمــق »١.٣٩م« مــن احلفــر والتنقيــب ظهــرت لنــا تربــة 
طينيــة )ظ٩0(، بطــول »4م«، وعــرض »٣م«، عنــد املنســوب 
»740.48م«، تخللتهــا أحجــار رســوبية؛ بعضهــا مشــذب، وقــد 
عثرنــا فيهــا علــى كســر فخاريــة )46 كســرة( )املجموعتــان: 
264، ١0/١5/٣5٣(، وأدوات حجريــة )٩ قطــع( )املجموعتان: 
26٣، ١0/١5/٣54(، وقــد متيــزت هــذه الظاهــرة مبعثورتــني: 
األولــى قاعــدة إنــاء حجــري )١0/١5/١5١(، والثانيــة كســر 

فخاريــة مــن جــرة فخاريــة مهشــمة )١52/١5/١0(.

ولعــل مــن الظواهــر الالفتــة هــي الفجــوة )ظ2١8( )اللوحتــان: 
)ظ2١7(،  الغربــي  اجلــدار  يف  جــاءت  التــي  2.22أ،ب( 
بطــول »١70م«، وعــرض بلــغ »40ســم«، أمــا منســوبها فــكان 
ماهيتهــا  عــن  الكشــف  قــرار  أخذنــا  وقــد  »74١،68م«، 
فيهــا؛  الضعيفــة  األجــزاء  وتقويــة  تدعيــم  بعــد  ووظيفتهــا 
إلــى عمــق  الــذي وصــل   - فيهــا  التنقيــب  وكانــت حصيلــة 
»2م« بشــكل أفقــي - عــن ظواهــر متحركــة شــملت التربــة 
الناعمــة )ظ22١( التــي تــدل علــى هجــران واضــح للموقــع، 
ــاء متســاقطة، مختلفــة األشــكال  ــارة عــن أحجــار بن وردمي عب
واألحجــام )اللوحــة 2.2٣ج(. وكذلــك ظواهــر ثابتــة متثلــت يف 
اجلــدران )ظ١52، ظ228، ظ227( الصغيــرة التــي يفصــل 
ــك  ــي »50 ســم« فقــط، وكذل ــا الشــمالي واجلنوب ــني جداريه ب
املســافة ذاتهــا بــني جداريهــا الشــرقي والغربــي؛ جــاءت يف 

50سم×50ســم.  مســاحة 

ــورات فمنهــا تلــك املصنوعــة مــن الفخــار، وأفضلهــا  أمــا املعث
كســرة جيــدة جلــزء مــن بــدن وعنــق )اللوحــة 2.2٣أ(، كمــا 
عثرنــا علــى مجموعــة مــن العظــام، ال نســتطيع دون أن تأخــذ 
مــن  لكــن  ماهيتهــا،  حتديــد  العلميــة  الدراســة  مــن  حقهــا 
النظــرة األولــى تبــني أن بعضهــا جــزء مــن جمجمــة وأجــزاء 
مــن أطــراف بشــرية، وتشــير هــذه الكميــة مــن العظــام إلــى 
أنهــا فجــوة جــاءت نتيجــة لتخريــب متعمــد يعــود لفتــرة طويلــة 
أو بســبب زيــادة الثقــل للمرحلــة الســابقة، واألول بالنســبة لنــا 

أرجــح. 

والواقــع أنهــا ليســت الفجــوة الوحيــدة يف هــذه الوحــدة فهنــاك 
انظــر  )ظ226(،  األرض  ســطح  علــى  نافــذة  علويــة  فجــوة 

2.22ج(.  )اللوحــة 

العناصر املعمارية: 

تبني بعد انتهاء التنقيب العناصر املعمارية الرئيسة التالية: 

١ - اجلدران:
أو  القصيــرة  ســواء  جدرانهــا  بعــدد  الوحــدة  هــذه  امتــازت 
الطويلــة البالغــة »١2« جــداًرا، لكــن يف ظــل عــدم االســتمرار يف 
التنقيــب، لــم يتبــني لنــا بشــكل واضــح ودقيــق العالقــة بينهــا، 
ومــا نســتطيع تأكيــده هــو اجلــدران األربعــة الرئيســة للوحــدة 

)ظ2١7، ظ222، 224، 225(، 

وقــد متيــز اجلــدار الغربــي )ظ2١7(، وهــو أطولهــا واملمتــد مــن 
الشــمال إلــى اجلنــوب، مــع اجلــدار اجلنوبــي )١67(، بحجــارة 
مداميكهمــا الرمليــة التــي غلــب عليهــا املتوســط والصغيــر 
احلجــم، ومتيــزت بانتظامهــا وبأنهــا مشــذبة. واختلفــت يف 
أســماكها وأطوالهــا، أمــا اجلــدار اجلنوبــي فــإن طــول احلجــر 
املتوســط منهــا، مــا بــني »٣7ســم« و»٣8ســم«، بســمك واحــد، 
وهــو »١0ســم«، وجــاءت األحجــام الصغيــرة بأطــوال فيمــا بــني 
»١0ســم« و«١١ســم«، وبســمك يتــراوح بــني »7ســم« و«١0ســم«.  

٢- رف زاوية:
رف مثلــث الشــكل )ظ ١68( عنصــر معمــاري بطــول »4١ســم«، 
ــة،  ــة، وعــرض »٣4ســم« مــن اجلهــة اجلنوبي ــه الغربي مــن جهت
ــن مســتوى ســطح البحــر،  ــد منســوب »740،٩5م« م وجــد عن
والشــرقي  »٣.7٩م«،  بـــ  الشــمالي  اجلداريــن  عــن  ويبعــد 
مــن  واملتبقــي  الســادس  املدمــاك  فــوق  وضــع  »١.٣٣م«  بـــ 
املداميــك التــي تعلوهــا أربعــة مداميــك؛ وهــي ظاهــرة معماريــة 
تظهــر للمــرة األولــى يف موقــع دادان، ونــادرة الظهــور يف شــبه 
اجلزيــرة العربيــة، وال ميكننــا اســتبعاد أن هــذا الــرف املثلــث 
ألحــد  متثــال صغيــر  أو  داخليــة  إنــارة  لوضــع  كان  الشــكل 

معبوداتهــم.

دادان )اخلريبة( بالعال )املوسم العاشر ١4٣4هـ / 20١٣ م(.
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٣-  األرضيات: 
متكنــا مــن العثــور يف هــذه الوحــدة علــى أربــع أرضيــات، لكننــا 
النبطيــة  املرحلــة  مثلــت  أرضيــة خامســة  أن هنــاك  نعتقــد 
)املتأخــرة( )ظ٩0(، وبلغــت املســافة الفاصلــة بــني األرضيــة 
أرضيتــان  تخللهمــا  »١.60م«،  )ظ2٩5(  واألخيــرة  األولــى 
)الظاهرتــان: 266، 27١(: األولــى كانــت األطــول إذ بلــغ طولهــا 
املســاحة  يف  أصغرهــا  أمــا  »١.٣0م«.  وعرضهــا  »4.50م«، 
كان  التــي  املدكوكــة )ظ266(  التربــة  مــن  األرضيــة  فكانــت 
طولهــا »١م«، وعرضهــا »62ســم«. وكان حتطمهــا مثــل غيرهــا 
نتيجــة لســقوط الكتــل احلجريــة املتعــددة األشــكال واألحجــام. 

أ- الظواهر:

ُعثر على »40« ظاهرة، ما بني ثابتة ومنقولة.

-  املعثورات:
ــت  ــة بلغ ــة واحلجري ــن الكســر الفخاري ــات م ــى كمي ــا عل عثرن

»2٣« معثــورة.

-  املجموعات:
وهي املعثورات الفخارية واحلجرية

املجموعالفخاريةاحلجرية
65١١7١١2٣6

أ- الفخارية: 
ــي بلغــت )١١7١  ــة والت ــت دراســة هــذه املجموعــة الفخاري بين
كســرة( أن )١0١6 كســرة( ُصنعت بالدوالب، وأن »١55« كســرة 
ــا  ــع، فيم ــة الصن ــا محلي ــا جميًع ــد، وأنه جــاءت مصنوعــة بالي
عــدا  كســرة واحــدة نعتقــد أنهــا مــن فخــار مديــن )املجموعــة: 

١١/١5/6٣6(.  وقــد درســنا فيهــا العناصــر التاليــة:

فشــملت  أشــكالها،  املجموعــة يف  هــذه  تنوعــت  الشــكل:   -١
أجــزاء مــن احلــواف )١٣5( والقواعــد )٩٣( واألبــدان )٩٩5(، 
فيمــا عــدا )8 كســر( كانــت عبــارة عــن مقابــض )املجموعــات: 
260، ٣5٣، 42١، 55١، ١0/١5/582؛ 6٣١، ١0/٣5/658؛ 
١0/٣6/5٩6(؛ ولكــن أبرزهــا تلــك الكســرة التــي تضمنــت 

ُعثــر عليهــا علــى منســوب  نباتيــة )٣6/606/١0(،  زخرفــة 
»742،٣0م«، يف احليــز ٣6. 

٢-الزخرفــة: تبــني أن غالبيتهــا جــاءت دون زخرفــة، إال )١١2 
كســرة( تنوعــت يف زخرفتهــا بــني حــزوز )١8 كســرة(، و)4٣ 
كســرة( عليهــا خطــوط. أمــا امللــون منهــا فلــم يتعــد )22 كســرة( 
وكانــت الزخرفــة علــى الســطحني اخلارجــي والداخلــي، وقــد 
تبــني أن تلــك التــي كانــت علــى الســطح اخلارجــي هــي )8 
 ١6( هــي  الداخلــي  الســطح  علــى  كانــت  التــي  وأن  كســر( 

كســرة(.  

٣-لــون العجينــة: غلــب علــى لــون عجينــة فخــار هــذه املجموعة 
اللونــان البنــي )األكثــر( واألحمــر؛ أمــا األقــل فــكان األســود إذ 
ــة  ــني البني ــة فتراوحــت ب ــث البني بلغــت )84 كســرة(، ومــن حي
اخلشــنة وهــي األكثــر واملتوســطة، أمــا الناعمــة فلــم نعثــر يف 
هــذه الوحــدة إال علــى ثــالث كســر )املجموعــات: 256، 444، 

.)١0/١5/66١

بــني املتوســط  تــراوح حــرق هــذه املجموعــة مــا  ٤-احلــرق: 
)640 كســرة(، واحلــرق املنخفــض )525 كســرة(؛ يف حــني أن 
العالــي احلــرق لــم يتعــد اثنتــي عشــرة كســرة )املجموعــات: 
ولــم جنــد  ٣5١، 55١، 582، ١0/١5/676؛ ٣6/5٩6/١0(، 
ضمــن هــذه املجموعــة إال كســرة واحــدة مزججــة )املجموعــة: 

.)١0/١5/6٣6

ب- احلجرية:

وعددهــا »65« قطعــة، تعــددت مــا بــني مســاحن ومدقــات، 
وأجــزاء مــن أواٍن حجريــة وأحــواض، أمــا األدوات التــي لــم 
يتبــني لنــا ماهيتهــا، فقــد بلــغ عددهــا »١2« قطعــة. وهــي 
مصنوعــة مــن احلجــر الرملــي، مــا عــدا ســت قطــع كانــت 
 ،4٣٩  ،2٣6  ،22٣ )املجموعــات:  البركانــي  احلجــر  مــن 

 .)١0/٣6/5٩6 ١0/١5/475؛ 
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الوحدة الثالثة: 

تكونــت هــذه الوحــدة مــن املربــع )M25=16(، واحليــزات 
٣0، ٣١، ٣7، وكانــت أعلــى نقطــة مــن مســتوى البحــر هــي: 
742،54م، وأقلهــا هــي: 740،80م. ومثــل الوحــدات املعماريــة 
املســؤول،  غيــر  والعبــث  للنبــش  املوقــع  تعــرض  األخــرى 
فقــد عثرنــا علــى عمــق »١.٩١م«، وحتديــًدا علــى منســوب 
»740،٩٣م« مــن أقصــى ارتفــاع يف املربــع وهــو »742،54م« 
اجلــدار  مــن  الشــرقية  اجلهــة  يف  بالســتيك  اكيــاس  علــى 
)ظ١٩4(، انظــر )لوحــة رقــم2٩(، وجــاءت الطبقــة الســطحية 
األحجــام  مختلفــة  أحجــار  مــن  مجموعــات  مــن  املكونــة 
واألشــكال غلــب عليهــا األحجــار املتوســطة والصغيــرة احلجــم 
ذات أشــكال مختلفــة، وحتديــًدا يف الظاهرتــني )١2٩، 24١(، 
ــارة  ــان، أحدهمــا عب كمــا تبــني بــكل وضــوح عنصــران معماري
عــن كتلــة طينيــة تقــع يف وســط املربــع )ظ١٣2(؛ والثانــي كان 
ــارة عــن أحجــار ُصفــت بشــكل جيــد امتــدت مــن الشــمال  عب
ــن  ــوب بطــول »١.١5م«، وعــرض »١.١0م«، يف الرك ــى اجلن إل

اجلنوبــي الغربــي للمربــع )ظ١٣١(. 

كانـت  احلجـم،  والصغيـرة  املتوسـطة  األحجـار  إزالـة  وبعـد 
البدايـة يف الـردمي الواقـع غربـي الكتلـة الطينيـة، حيـث تبـني 
الحًقـا أنهـا عبـارة عـن ردمي مـن تربـة طينيـة مخلوطـة بحجارة 
رمليـة جلهـا صغيـر احلجـم )ظ١٣٣( النـاجت عـن أعمال النبش 
لـه املوقـع، وكانـت بطـول »١.46م«  الـذي تعـرض  والتخريـب 
وعـرض »66سـم«، وبعـدت عـن الركنـني اجلنوبـي بــ: »68سـم« 
والغربـي بــ: »١.78م«. أمـا العمـل يف الركـن الشـمالي الغربـي 
صلبـة  طينيـة  طبقـة  عـن  كشـفنا  إذ  حتـول  نقطـة  كان  فقـد 
للمرحلـة  تعـود  التـي  األولـى  أنهـا األرضيـة  نعتقـد  )ظ١٣4(، 
املتأخـرة. وبذلـك تبـني أن املرحلـة املعماريـة األولـى قـد متثلـت 
فيمـا تبقـى مـن هـذه األرضيـة، وهـي بطـول »4٣سـم«، وعـرض 
»٣4سـم«، مبنسـوب بلغ »742،20م« عن مسـتوى سـطح البحر، 
إضافـة إلـى العنصريـن املعماريـني )الظاهرتـني: ١٣١، ١٣2(. 
وقـد تضمنـت هـذه املرحلـة إضافـة إلـى الطبقـة السـطحية، 
 ،١٣٣  ،١٣0  ،١2٩ )الظواهـر:  املنقولـة  منهـا  ظواهـر  سـبع 
24١(، والثابتـة )١٣١، ١٣٣، ١٣4(؛ كمـا تضمنـت عـدداً مـن 
املعثـورات الفخاريـة واحلجريـة؛ فقـد بلغـت الكسـر الفخاريـة 

)577 كسـرة(؛ أمـا احلجريـة، فكانـت »٣2« قطعـة. 

بــني  وحتديــًدا  الغربيــة،  اجلهــة  يف  للعمــل  انتقلنــا  عندهــا 
الظاهرتــني: ١٣١،١٣4، فظهــر لنــا ردمي )تكــدس( مــن األتربــة 
واألحجــار )ظ١٣5( بطــول »١.٣0م«، وعــرض »٩7ســم«، تبــني 

ــا أنــه عنصــر معمــاري عبــارة عــن مدخــل. الحًق

ثــم عملنــا علــى الــردمي )ظ١٣٣( الواقعــة بــني الظاهرتــني 
العنصريــن املعماريــني )الظاهرتــان: ١٣١، ١٣2(، فظهــر لنا يف 
منتصــف املربــع جــدار مبنــي مــن األحجــار الرمليــة )ظ١٩4(.

معماريتــني  مبرحلتــني  مــرت  قــد  الوحــدة  هــذه  أن  نعتقــد 
 ،١٣5  ،١٣2  ،١٣١( الظواهــر  متثلهــا  األولــى  وتاريخيتــني: 
١٩4(، إضافــة إلــى األرضيــة الطينيــة )طــوب اللــن(، )ظ7١(، 
ــى هــو »٣0ســم«،  ــة األول ــة املعماري وهكــذا يكــون عمــق املرحل
التــي عددناهــا أرضيــة املرحلــة  وذلــك مــن الظاهــرة ١٣4 
ــا  ــغ عمقه ــي بل ــة الت ــة )ظ١٣6(، والثاني ــى األرضي املتأخــرة إل
ــى الظاهــرة »٣05«،  ــدأ مــن الظاهــرة »١٣6« إل »٣.40م«، فتب

عنــد املنســوب »7٣٩،50م« )انظــر الســاحة الثالثــة(.

وقــد واجهتنــا طبقــة اللياســة مــن املونــة )ظ١٣4( صلبــة جــًدا 
ــى شــكل  ــو كان عل ــع املربعــات ول ــي جــاءت أيًضــا يف جمي والت
متقطــع؛ وهــذا يــدل علــى أنهــا لياســة ألرضيــة املرحلــة األولــى 

)املتأخــرة/ النبطيــة(. 

العناصر املعمارية: 

تبني بعد انتهاء التنقيب العناصر املعمارية الرئيسة التالية:

١ - اجلدران:
أو  القصيــرة  ســواء  جدرانهــا  بعــدد  الوحــدة  هــذه  متيــزت 
الطويلــة، لكــن يف ظــل عــدم االســتمرار يف التنقيــب لــم يتبــني 
ــاك اجلــداران  ــا، وهن ــة بينه ــق العالق ــا بشــكل واضــح ودقي لن
اللــذان ال يفصــل بينهمــا ســوى أقــل مــن 40-45ســم، فــاألول 
ــع مداميكــه بُنيــت مــن  ــأن جمي ــي ب ــاز عــن الثان )ظ١٩4(، امت
احلجــارة الرمليــة؛ يف حــني كان الثانــي )ظ١٣١( مبنًيــا مــن 
اللــن؛ األطــول )ظ١٩4( جــاء يف  مادتــي احلجــر والطــوب 
منتصــف املربــع وميتــد مــن الشــمال إلــى اجلنــوب، واســتخدم 
يف مرحلتــني معماريتــني مختلفتــني بالطول والعرض نفســيهما، 

دادان )اخلريبة( بالعال )املوسم العاشر ١4٣4هـ / 20١٣ م(.
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واللذيــن بلغــا علــى التوالــي »2.١4م« و«44ســم«، واملالحــظ أن 
ــرة  ــا املتوســطة والصغي ــب عليه ــة غل ــه الرملي حجــارة مداميك

ــا. ــت يف أســماكها وأطواله احلجــم؛ واختلف

إلــى  اجلنــوب  مــن  املمتــد  )ظ١٣5(  الشــرقي  اجلــدار  أمــا 
الشــمال بطــول »2.26م« فقــد تعــرض للتلــف بســبب الهــدم 
ــكل  ــا ب ــه ميكنن ــة، إال أن ــه اجلنوبي ــًدا مــن جهت والنبــش وحتدي
وضــوح حتديــد مداميكــه الثمانيــة التــي بُنيــت مــن احلجــر 
الرملــي، والطــوب اللــن؛ فقــد كانــت مداميكــه: الثالــث والرابــع 
والثامــن مــن احلجــر الرملــي املشــذب املنتظــم، أمــا البقيــة 
فكانــت مــن طــوب اللــن، وال نســتبعد نظــًرا لعرضــه البالــغ 

»١.46م«، أنــه ســور للحمايــة.

٢- املدخل:
مت  »٩7ســم«،  وعــرض  »١.٣0م«،  بطــول  معمــاري  عنصــر 
تســجيله علــى منســوب »74١،٩١م« مــن مســتوى ســطح البحــر؛ 

ــه مدخــل.  نعتقــد أن

٣- األرضية: 
صلبــة  أرضيــة  علــى  الغرفــة  هــذه  يف  العثــور  مــن  متكنــا 
الشــمالي  الركــن  يف  »742،20م«،  املنســوب  عنــد  )ظ١٣4(، 
احلجريــة  الكتــل  لســقوط  نتيجــة  كان  وحتطمهــا  الغربــي؛ 
املتعــددة األشــكال واألحجــام، وطــول املتبقــي منهــا »4٣ســم«، 

»٣4ســم«. وعرضهــا 

أ- الظواهر:
سجلنا يف هذه الوحدة »١8« ظاهرة ما بني ثابتة ومتحركة.  

ب- املعثورات:
خلــت هــذه الوحــدة املعماريــة التــي متيزت بعناصرهــا املعمارية 
مــن املعثــورات املتميــزة، إذ إننــا لــم نســجل إال معثــورة واحــدة 
عبــارة عــن كســرة فخاريــة )١0/١6/١87(، لكننــا عثرنــا علــى 
لقــى مــن الكســر الفخاريــة واحلجريــة، وذلــك علــى النحــو 

التالــي:

املجموعالفخاريةاحلجرية
44٩6٣١007

١- الفخارية:
بينــت دراســة هــذه املجموعــة الفخاريــة التــي بلغــت )٩6٣ 
كســرة( أن )72١ كســرة( ُصنعت بالدوالب، وأن »242« كســرة، 
جــاءت مصنوعــة باليــد، وأنهــا جميًعــا محليــة الصنــع، مــا عــدا 
تســع عشــرة كســرة نعتقــد أنهــا مــن فخــار مديــن )املجموعــات: 
245، ١0/١6/٣27؛ 55٩، 56١/ ١0/٣0(؛ مــا عــدا واحــدة 
ذات تأثيــر نبطــي )املجموعــة: ١0/١6/24١(، وقــد تنوعــت يف 
أشــكالها فشــملت أجــزاء مــن احلــواف والقواعــد واألبــدان، 
منهــا ســبع كســر كانــت عبــارة عــن مقابــض )مجموعــات: 
24١، 455، 500، ١0/١6/502(؛ أمــا مــن حيــث الزخرفــة 
فــإن الغالبيــة جــاءت دون زخرفــة، إال )١02 كســرة( تنوعــت 
يف زخرفتهــا بــني حــزوز )5 كســر( وكســرتني عليهمــا خطــوط، 
وأيًضــا بعضهــا جــاء ملوًنــا )٩5 كســرة(؛ وقــد غلــب علــى 
لــون عجينــة فخــار هــذه املجموعــة اللونــان البنــي )األكثــر( 
واألحمــر؛ أمــا األقــل فــكان األســود إذ بلغــت )4١ كســرة(. 
وامللفــت أننــا لــم جنــد ضمــن هــذه املجموعــة كســراً مزججــة، 
وتلــك العاليــة احلــرق؛ يف حــني أننــا لــم جنــد إال كســرة واحــدة 
ــد  ــة الناعمــة )١0/١6/24١(، وبالنســبة للحــرق فق ذات البني
غلــب علــى هــذه الكســر احلــرق املتوســط، وهنــاك كميــة ال 

بــأس بهــا منخفضــة احلــرق.

٢- احلجرية:
بــني مســاحن )١٩(  مــا  تعــددت  بلــغ عددهــا »44« قطعــة، 
ومدقــات )6(، وأجــزاء مــن أواٍن حجريــة )5( وثقالتــني. أمــا 
قطعــة:   »١2« فهــي  ماهيتهــا،  لنــا  يتبــني  لــم  التــي  األدوات 
وهــي مصنوعــة مــن احلجــر الرملــي مــا عــدا ســبع قطــع، 
ســت منهــا مــن احلجــر البركانــي )املجموعــات: 246، 454، 
50١، ١0/١6/560(، وواحــدة جــاءت مــن احلجــر الصابونــي 

 .)١0/١6/244 )املجموعــة: 

الساحة الكبری:
تكونــت هــذه الســاحة التــي بلــغ طولهــا »١4،١5م«، وأقصــى 
عــرض لهــا هــو »7.80م«، وأقلــه »4.8١م«، وهــي املســافة 
آخــرون،  الذيبــي  )ظ٩/١/١48،  املصطبــة  بــني  الفاصلــة 
املوســم التاســع، حتــت النشــر( واحلــوض )ظ١46(، وعرضهــا 
ــاز: ١١، 2٣،  ــار، مــن املربعــني )K2, K3(، واألحي خمســة أمت
ــى مســتوى البحــر  ــى نقطــة فيهــا مــن عل 25، 26، وكانــت أعل
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 ،)K2 )مربــع  740،00م  وأقلهــا  )حيــز١١(،  74١،5٩م  هــي: 
ليســت  املربعــات  هــذه  أن  لنــا  تبــني  التنقيــب  انتهــاء  وبعــد 
إال اجلــزء الشــمالي مــن الســاحة التــي ُكشــف عــن جزئهــا 
اجلنوبــي يف املوســم الثامــن، انظــر )الذييــب، 20١4م: 8١-
87(، أمــا وســطها فقــد ُكشــف عنــه يف املوســم التاســع )الذيبــي 

وآخــرون، املوســم التاســع: حتــت النشــر(.

وهــي تتوســط غرفــاً خدميــة مــن جهاتهــا الشــرقية واجلنوبيــة 
والشــمالية، أمــا مــن جهتهــا الغربية فيوجــد احلوض )ظ١46(.

ــي  ــف عــن اجلــزء اجلنوب لكــن هــذا اجلــزء مــن الســاحة اختل
الــذي امتــاز بانتشــار طبقــة طينيــة علــى معظمــه )الذييــب، 
الشــمالي  ركنــه  وحتديــًدا  اجلــزء  هــذا  أمــا   ،)82 20١4م: 
الغربــي فقــد غلــب علــى طبقتــه الســطحية األحجــار املختلفــة 
األحجــام واألشــكال )الظواهــر: ١، ١0، ١7، ١75، ١8١(. 

ويتمثــل الركــن الشــمالي الغربــي الــذي متثلــه األحيــاز: ١، 
٣، ١١، مــن ثالثــة تــالل، وكان احليــز )١١( األعلــى ارتفاًعــا 
)74١،5٩م(، يف حــني كان اجلــزء القريــب مــن احلوض الرئيس 
منخفًضــا إلــى حــد واضــح، إذ بلــغ ارتفاعــه عــن مســتوى ســطح 
البحــر »740،84م«، أي أن الفــارق بينهمــا هــو »75ســم«؛ لذلــك 
ــا واضًحــا يف ردمي هــذه املربعــات؛ ففــي حــني  ــا اختالًف وجدن
كانــت األحجــار املختلفــة األشــكال واألحجــام تزيــد يف احليــز 
ــا أن  ــدو لن ــني )١، ٣(؛ ويب ــل يف املربع ــا تق ــا جنده )١١(، فإنن
ــان: ١، ١7(  ــة األحجــار يف الطبقــة الســطحية )الظاهرت ضآل
يعــود إلــى قربهــا مــن احلــوض الرئيــس، حيــث تنعــدم العناصــر 
ــكل بســاطة  ــز )١١( فيعــود ب ــة، أمــا تزايدهــا يف احلي املعماري
)مربــع  رقــم١  الغرفــة  املتمثلــة يف  املعماريــة  العناصــر  إلــى 

رقــم2(، وجدرانهــا األربعــة.

وبعــد أن نزلنــا مســافة »١.70م«، قررنــا التوقــف عنــد منســوب 
)7٣٩،8٩م(، الــذي توقــف عنــده فريــق املوســم التاســع. وخالل 
التنقيــب مت رصــد »42« ظاهــرة منهــا، »١١« ظاهــرة ثابتــة، 
ــات  ــا ملقتضي ــا بعضه ــة أزلن ــارة عــن عناصــر معماري وهــي عب
التنقيــب، مثــل الظواهــر: 5، 8، 22، 25، ١45، ١74، ومتثلــت 

هــذه الظواهــر يف التالــي:

الطبقة السطحية:

وهــي طبقــة مــن احلجــارة غلــب عليهــا األحجــار املتوســطة 
والصغيــرة احلجــم، ومتثلهــا الظواهــر: ١، ١7، ١47، ١75، 
١8١، وإلــى جانــب هــذه األحجــار الرمليــة التــي كانــت أكثــر 
كثافــة يف احليــز١١، وبعــض األجــزاء مــن املربعــني رقمــي١، 
و2، جنــد أيًضــا أنهــا مختلطــة ببعــض األتربــة، ومــا يجــب 
لفــت االنتبــاه إليــه هــو االنخفــاض الواضــح يف أجــزاء مــن 
هــذه الســاحة، وهــو مــا الحظنــاه عندمــا نقبنــا يف جنوبيهــا 
خــالل املوســم الثامــن، وهــذا االنخفــاض ال يعــود إلــى عمليــات 
النبــش والتخريــب التــي جــرت يف العصــور املتأخــرة، بــل إلــى 
خلــو الســاحة مــن العناصــر املعماريــة الواضحــة، وقــد اختلــف 
عمــق الطبقــة الســطحية، إذ تــراوح عمقهــا بــني »44ســم« يف 
أماكــن ويف أخــرى وصــل إلــى »١.54م«، أمــا معثوراتهــا فكانــت 
عبــارة عــن )270 كســرة( فخاريــة، ُصنعــت محلًيــا وباليــد، مــا 
ــورات  ــدوالب. يف حــني أن املعث ــت بال عــدا )64 كســرة(، ُصنع
احلجريــة البالغــة ســبع قطــع جــاءت مــن احلجــر الرملــي؛ 
ــم مكــون مــن  أهمهــا حجــران: األول عليــه نقــش حليانــي القل
ســطرين )١0/١/١(، والثانــي عبــارة عــن مبخــرة )2/١/١0(.

الطينية: 

جــاءت هــذه الطبقــة منتشــرة يف خمســة أماكــن فقــط يف املربــع 
رقــم2 )الظواهــر: 20، ١42، ١6٩، ١8٣، 2٣4(، وذلــك بأطــوال 
)74١،85م(  النقطــة  عنــد  بالظهــور  بــدأت  حيــث  مختلفــة؛ 
)740،٣2م(،  عمــق   حتــى  ظهورهــا  اســتمر  وقــد  )ظ20(، 
)ظ١6٩(. ومعثــورات هــذه الطبقــة هــي األقــل مــن بــني جميــع 
 28٣( كســرها  بلغــت  إذ  الســاحة،  هــذه  طبقــات  معثــورات 
كســرة( فخاريــة، ُصنعــت محلًيــا، منهــا )82 كســرة( باليــد، أمــا 
املعثــورات احلجريــة فلــم تــزد عــن قطعتــني: األولــى أداة للــوزن 
ــا  ــارة عــن جــزء مــن مــدق، وكالهم ــة عب )١0/٣/55(، والثاني
مــن احلجــر الرملــي )١0/2٣/١8١(، وكانــت حصيلتنــا مــن 
املعثــورات املعدنيــة معثــورة واحــدة، هــي مــرود مــن البرونــز 

يســتخدم للكحــل )٣/١8/١0(.

دادان )اخلريبة( بالعال )املوسم العاشر ١4٣4هـ / 20١٣ م(.
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احلمراء:

جــاءت يف أجــزاء متعــددة مــن الســاحة مباشــرة بعــد الطبقــة 
 ،١48  ،١8  ،١4  ،١٣  ،٣  ،2 الظواهــر:  وشــملت  الســطحية، 
١7٣، ١76، انظــر )اللوحــة 2.25أ، ب(، وقــد اختلــف عمقهــا 
ــى  ــراوح مــا بــني »44ســم« يف أماكــن ويف أخــرى وصــل إل إذ ت
»١.54م«. وكمــا كانــت هــذه الطبقــة هــي األكثــر انتشــاًرا، 
إلــى   وصلــت  التــي  الفخاريــة  وحتديــًدا  معثوراتهــا  فكذلــك 
)١020 كســرة(، أبرزهــا كســرة فخاريــة مزججــة )١0/٣/١6(؛ 
تالهــا احلجريــة والتــي بلغــت )27 قطعــة(، أبرزهــا بــدون أدنــى 
ــم  ــة فل شــك العمــود األســطواني )١0/١١/١0١(، أمــا املعدني

تــزد عــن ثــالث قطــع. 

الردمي:

وهــو عبــارة عــن طبقــة مــن أحجــار ذات أشــكال وأحجــام 
متعــددة مختلطــة بتربــة جــاءت نتيجــة لتفتــت بعــض أحجــاره، 
غلــب عليهــا احلجــر الرملــي الــذي اســتخدم بكثافــة مــن ســكان 
)K2; K3(؛  املربعــني  يف  كبيــر  بشــكل  انتشــر  وقــد  دادان؛ 
واحليــز رقــم١١، وشــمل الظواهــر: 6، ١6، 2١، ووجدنــا فيهــا 
)١7١ كســرة فخاريــة(، )4٣ كســرة( ُصنعــت بالــدوالب؛ ولــم 
نعثــر إال علــى ثــالث معثــورات حجريــة، اثنتــان لــم يتبــني لنــا 
وظيفتهمــا )مجموعــة: ١0/٣/١84( والثالثــة عبــارة عــن جــزء 

مــن ثقالــة )مجموعــة: 2١١/٣/١0(.

والــردمي هــو األكثــر انتشــاًرا ســواء أفقًيــا أو عمودًيــا، فقــد 
وصــل عمقــه إلــى »١.50م«، وذلــك إن أخذنــا يف احلســبان أن 
أعلــى نقطــة للــردمي هــي )74١،٣٩م(، يف حــني أن املنســوب 

ــه العمــل هــو )7٣٩،8٩م(. ــذي توقــف في ال

وقــد تخلــل هــذا الــردمي عــدد مــن الطبقــات التــي اختلفــت يف 
أطوالهــا وأعماقهــا، لكنهــا متيــزت بخلوهــا مــن املعثــورات، مــا 
عــدا الطبقــة الرمليــة التــي عثرنــا فيهــا علــى ثــالث معثــورات 

حجريــة، وهــي:

بطــول  جــاءت  )ظ7(،  اخلضــراء  التربــة  مــن  طبقــة   -
لالخضــرار،  مييــل  وبلــون  »١م«،  وعــرض  »١.40م«، 

مســكها. عنــد  تفتتهــا  ســهولة  عليهــا  الحظنــا 

طبقـــة مـــن تربـــة غامقـــة )داكنـــة( اللـــون )ظ2٣( وقـــد   -
ظهـــرت هـــذه الطبقـــة )١00×40ســـم( بعـــد إزالـــة األحجـــار 
املمتـــدة مـــن الفاصـــل الشـــرقي للمربـــع رقـــم٣، باجتـــاه 
الغـــرب، وكان عمقهـــا مقارنـــة بالطبقـــات األخـــرى واضًحـــا 

ــم«.  ــل إلـــى »٣0سـ إذ وصـ

طبقــة مــن تربــة رمليــة )ظ١7١(، وقــد جــاءت مباشــرة   -
١.٣0م،  طولهــا  وبلــغ  )ظ2٣(،  الغامقــة  التربــة  أســفل 
وعرضهــا »٣0ســم«، وكانــت مبحــاذاة الفاصــل الشــرقي 

للمربــع رقــم٣.

)الظاهرتــان: ١84، 2٣7(.  العضويــة  املــواد  مــن  طبقــة   -
وقــد وجدنــا طبقتــني كليهمــا يف احليــز رقــم 25،  ويفصــل 
بينهمــا »١.١0م«، األولــى كان مكانهــا يف الركــن اجلنوبــي 
الشــرقي للحيــز، أمــا الثانيــة التــي متيــزت بأنهــا عبــارة 
ــا  ــا »١م«، وعرضه ــط بعظــام فــكان طوله عــن رمــاد مختل

»٩8ســم«. 

الطبقــة  هــذه  علــى  ُعثــر  الفحــم )ظ2٣٣(،  مــن  طبقــة   -
بلــغ  بطــول  )ظ١42(،  طينيــة  تربــة  أســفل  مباشــرة 
الطبقــات  أقــل  وكانــت  »70ســم«،  وعــرض  »١.١5م«، 

»2ســم«.  ارتفاعهــا  بلــغ  إذ  ارتفاًعــا 

املظاهر املعمارية:
تبــني لنــا بعــد انتهــاء التنقيــب الظواهــر املعماريــة الرئيســة 

التاليــة:

١ - اجلدران:
وجدنا يف هذه الساحة خمسة جدران، هي:

طولــه  )ظ24(  الغــرب  إلــى  الشــرق  مــن  ميتــد  جــدار  أـ 
منــه، الغربــي  اجلــزء  يف  »١م«،  وعرضــه   »٣.٩0م«، 
و»85 ســم« يف جزئــه الشــرقي، أمــا ارتفاعــه فــكان مــن 
اجلهــة الشــرقية »٣0ســم« مبداميــك بلغــت ثالثــة؛ ومــن 
جهتــه الغربيــة بلــغ ارتفاعــه »50ســم« مبداميــك أربعــة. 
وقــد بــدا عليــه التــآكل يف أجــزاء مختلفــة منــه، وحتديــًدا 
يف وســطه، وبلــغ طــول هــذا التــآكل »٣0ســم«، ويعــود -هــذا 
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التــآكل- إلــى عــدة أســباب أهمهــا التخريــب والنبــش الــذي 
تعــرض لــه املوقــع عبــر فتــرات تاريخيــة متعــددة. ومــن 
التعشــيق الواضــح مــع اجلــدار الغربــي للغرفــة رقــم١، 
)ظ١77( يظهــر لنــا أنــه اضيــف يف فتــرة الحقــة. أمــا 
بعــد  إال  مرجــح  بشــكل  فــال ميكــن حتديدهــا  وظيفتــه 
والــذي  منــه،  الغــرب  إلــى  الواقــع  املربــع  عــن  الكشــف 
يفصــل بينــه وبــني احلــوض.  وكانــت حجارتــه مشــذبة 

ومنتظمــة بعضهــا كبيــر احلجــم يف الغالــب. 

اجلــدار )ظ١74( املمتــد مــن الشــمال إلــى اجلنــوب بطــول  ب- 
ارتفاعــه  كان  حــني  يف  ســم«؛   82« وعــرض  »١.7٩م«، 
مســتوى  مــن  »740،١٩م  فبلــغ  منســوبه  أمــا  »6١ســم«، 
ســطح البحــر«؛ وقــد تبقــى مــن مداميكــه ســبعة مداميــك، 
ــا  ذات حجــارة مختلفــة يف احلجــم والشــكل، وقــد الحظن
أن مداميكــه الثالثــة األخيــرة جــاءت صغيــرة ومشــذبة، 

وكان بعضهــا مــن احلجــر البركانــي.

عنصــران معماريــان يغلــب عليهمــا احلجــارة الرمليــة، مــا  ج- 
عــدا حجريــن يف كال العنصريــن يبــدو أنهمــا بركانيــان؛ 
فهــو عنصــر  الثانــي  أمــا  جــدار،  أنــه  لنــا  يظهــر  األول 

معمــاري أضيــف الحًقــا. 

عنصــر معمــاري مــن مدمــاك واحــد )ظ2٣٩+240(، مكون  د- 
مــن ثالثــة حجــارة بنــاء، وقــد بلــغ منســوبه »7٣٩،٩٣م 
عــن مســتوى ســطح البحــر«، بطــول »80 ســم«، وعــرض 

»20ســم«. 

٢-  العمود األسطواني:
قاعــدة  يضــم   )١0/١١/١0١( أســطواني  عمــود  مــن  جــزء 
مكعبــة مــن احلجــر الرملــي عنــد النقطــة »740،0٩م«، بلــغ 
ارتفــاع املتبقــي منــه »١.7م«، وقطــره »٣8ســم«، وقــد ظهــر 
عنــد النقطــة 74١،20م، وكان التصاقــه بالقاعــدة املكعبــة عنــد 
»740،١6م«. وقــد عثرنــا إلــى جانبــه علــى مصفــاة فخاريــة 
)١0/١١/١٣٩(، إضافــة إلــى طبقــة مــن مــواد عضويــة، منهــا 
عظــام )مجموعــة: ٣77(. وموقعــه بالتحديــد إلــى الشــمال 
مــن اجلــدار اجلنوبــي للغرفــة رقــم١، )ظ ٩(، بـــ: ١.١0م، ولــم 
نتمكــن بشــكل دقيــق مــن فهــم وظيفتــه إذ لــم جنــد يف اجلــدار 
اجلنوبــي مدخــاًل يفضــي للغرفــة ليكــون مزيًنــا لهــا. وهــو 

العمــود الثانــي الــذي نعثــر عليــه يف الســاحة١6؛ وظهــور هذيــن 
العموديــن اللذيــن ال نعــرف ارتفاعهمــا احلقيقــي يــدل علــى 
ــى أعمــدة أخــرى، واملالحــظ  ــور يف املســتقبل عل ــة العث إمكاني
-وهــو أمــر طبيعــي- أننــا لــم نعثــر علــى أي عنصــر معمــاري 

ــرى.  ــه ســوى الســاحة الكب ــوب من ــى اجلن إل

٣-  احلوض:
وهـــو حـــوض لـــم يكشـــف حتـــى اآلن إال عـــن اجلـــزء الشـــرقي 
منـــه، والـــذي نقســـمه إلـــى ركنـــني: جنوبـــي ُكشـــف عنـــه يف 
املوســـم التاســـع، وشـــمالي )ظ١46( الـــذي ُكشـــف عنـــه هـــذا 
ـــا  ـــروي(، أم ـــري )ك ـــي نصـــف دائ ـــح شـــكله احلال املوســـم فأصب
نصفـــه الثانـــي فلعلنـــا نتمكـــن مـــن كشـــفه يف املوســـم القـــادم، 
ـــة  ـــن حجـــارة رملي ـــت م ـــت خمســـة، بُني ـــد بلغ ـــه فق ـــا مداميك أم
ـــد مـــن  ـــه يف العدي ـــا أن ـــرة ومتوســـطة احلجـــم، وقـــد الحظن كبي
أجزائـــه املتبقيـــة كان بشـــكل واضـــح مليًســـا مـــن الداخـــل 
ــاء  ــح حلفـــظ املـ ــى األرجـ ــتخدامه علـ ــي اسـ ــا يعنـ ــة؛ ممـ باملونـ
بغـــرض التطهـــر والغســـل خصوًصـــا لأطفـــال وكبـــار الســـن. 
ــه،  ــو االختـــالف البـــني يف عـــرض جدرانـ ــر هـ والالفـــت للنظـ
فقـــد كان عـــرض جـــداره اجلنوبـــي »١.60م«، يزيـــد علـــى 
عـــرض اجلداريـــن الشـــمالي )١.١7م( والشـــرقي )١.١5م( 

بأكثـــر مـــن »45ســـم«.

٤-  األرضيات:
 ،١4٩  ،22  ،١٣،١6 )ظ4،  الســاحة  هــذه  أرضيــات  تعــددت 
١50، 2٣6( نظــًرا ألنهــا مفتوحــة للمتعبديــن، عكــس بقيــة 

الوحــدات التــي يدخلهــا عــدد أقــل مــن املتعبديــن.

الظواهر واملعثورات:

أ- الظواهر: 
وقد بلغت »42« ظاهرة، جاءت من ستة أحياز.

ــي  ــى العمــود األول )ظ٩/١/2( املنحــوت مــن احلجــر الرمل ــر عل ١6  ُعث
يف املوســم التاســع، واملتبقــي منــه كان طولــه »١م« وقطــره »40ســم«، 
أمــا منســوبه فهــو 740،22م، )الذيبــي وآخــرون، املوســم التاســع: حتــت 

ــا.  النشــر(، ممــا يشــير إلــى تعاصرهمــا زمنًي

دادان )اخلريبة( بالعال )املوسم العاشر ١4٣4هـ / 20١٣ م(.
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ب- املعثورات:
لــم جنــد يف هــذه الســاحة إال املعثــورات احلجريــة والفخاريــة؛ 
ففــي حــني كانــت احلجريــة »24« قطعة تنوعت ما بني مســاحن 
ــإن  ــني )2، ١0/١/١22(، ف ــاء ومبخرت ــات وإن وأحــواض ومدق
أبرزهــا هــو العمــود األســطواني )١0/١١/١0١(، أمــا الفخارية 
التــي بلــغ عددهــا ســت معثــورات فــإن أبرزهــا أجــزاء مــن 
دميتــني حيوانيتــني )جمــالن( )١0/١/١2١؛ ١8٣/١0/25(، 
األولــى ُعثــر عليهــا بجانــب احلــوض، وأمــا املعثــورات املعدنيــة 
فــكان عددهــا أربــع، أفضلهــا املــرود الــذي يســتخدم يف الكحــل 

)١0/٣/١8(؛ 

- املجموعات:
وتتضمن املعثورات الفخارية واحلجرية

املجموعاحلجريةالفخارية
27٣64١2777

أ- الفخارية:
جــاء بعضهــا مزخرًفــا باأللــوان وكذلــك باخلطــوط واحلــزوز؛ 
وجميعهــا محليــة الصنــع منهــا ثمانــي كســر نعتقــد أنهــا ليســت 
كذلــك: أربــع منهــا يونانيــة )املجموعتــان: ١42، ١76(، واألربــع 

األخــرى مدينيــة )مــن مديــن( )املجموعتــان: ١٣، ١42(.

ب- احلجرية:
بلغــت  بظواهــر  مربعــني  مــن  جــاءت  »4١« قطعــة  وعددهــا 
»١١«ظاهــرة. متكنــا مــن حتديــد مــادة صناعــة بعضهــا، فقــد 
ُصنعــت »١5« معثــورة مــن احلجــر الرملــي؛ يف حــني وجدنــا 
عشــر قطــع مــن احلجــر البركانــي، وعثرنــا علــى قطعتــني 
احلجــر  مــن  وواحــدة  الصابونــي  احلجــر  مــن  مصنوعتــني 

اجليــري.

أمــا وظائفهــا فقــد متكنــا مــن حتديــد وظيفــة تســع عشــرة 
قطعــة والتــي كانــت معظمهــا عبــارة عــن أجــزاء مــن مســاحن 
ــارة عــن أجــزاء مــن  ــا ســت قطــع عب ــت ســبع قطــع، ومنه بلغ
ثقــاالت، كمــا حددنــا ثــالث قطــع عبــارة عــن مدقــات، وجزأيــن 

ــن.  ــني إلناءي ــر مكتمل غي

الساحة الثانية١٧: 
تَكــّون هــذا اجلــزء مــن الســاحة الكبــرى يف املركــز الدينــي مــن 
 ،)J25( إضافــة إلــى اجلــزء األكبــر مــن املربــع ،)I25( املربــع
واحليــز رقــم )٣4(، وكانــت أعلــى نقطــة فيــه عــن مســتوى 

البحــر هــي )742،00م(، وأقلهــا )74١،56م(. 

ــة  ــزت هــذه الســاحة عــن غيرهــا مــن الوحــدات املعماري ومتي
التــي ُكشــف عنهــا هــذا املوســم يف املصطبــة، وهــي املصطبــة 
الثانيــة التــي جندهــا حتــى اآلن يف هــذه الســاحة الكبــرى، 
التــي نعتقــد أنهــا تعــود -أي الســاحة-إلى الفتــرة املعاصــرة 
للوجــود النبطــي يف املنطقــة، كمــا امتــازت مبعثوراتهــا مــن 
ــة التــي  ــة، إضافــة إلــى قطعــة العمل ــة الثالث النقــوش اللحياني

ُعثــر عليهــا يف هــذه الســاحة )معثــورة٣4/2٣5/١0(.

ارتفاعهــا  التــي كان  الســطحية  الطبقــة  البدايــة يف  وكانــت 
يف اجلــزء الشــرقي )742،00م( عــن مســتوى ســطح البحــر، 
)ظ٩7(، بينمــا كان ارتفاعهــا وحتديــًدا يف الركــن اجلنوبــي 
مــن  كميــة  علــى  واشــتملت  )ظ258(،  )74١،06م(  الغربــي 
األحجــار املتوســطة والصغيــرة احلجــم واملختلفــة األشــكال. 
وقــد اســتمرت هــذه الطبقــة يف شــرقي الســاحة »١١ســم«، 
يف حــني اســتمرت يف الركــن اجلنوبــي الغربــي »7ســم«. أمــا 
قطــع حجريــة،  منهــا ســت  »50« قطعــة  فبلغــت  معثوراتهــا 
أعلــى  يف  وجــد   ،)١0/٣٩/22٣( مذبــح  ميــزاب  أبرزهــا 
املصطبــة، ممــا قــد يــدل علــى أن املصطبــة كانــت لتقــدمي 
ــا منهــا  القرابــني احليوانيــة أمــا الفخاريــة فقــد ُصنعــت محلًي

بالــدوالب. كســرة   »١٩«

ــة حمــراء )ظ٩8(، ظهــرت  ــة الســطحية طبق ــال هــذه الطبق ت
فقط يف املربع )١٣(، الذي ميثل اجلهة الشــرقية من الســاحة 
الكبــرى، وكانــت علــى منســوبني مختلفــني األول )74١،8٩م( ، 
ــي  ــة )ظ١86( والت ــا الثاني ــع )١٣(، أم ــل املرب ــد غطــت كام وق
وبعــرض  »60ســم«،  بطــول  فجــاءت  »١.02م«  بعــد  ظهــرت 
ــرت  ــد ظه ــن الســاحة فق ــي م ــا يف اجلــزء الغرب »50ســم«، أم

ــرى، لكــن مــا حــال دون  ــى األرجــح جــزء مــن الســاحة الكب ١7  وهــي عل
دمجنــا لهــا مــع الســاحة الكبــرى هــو املربعــان اللــذان يفصــالن بينهمــا، 
تنقيبهمــا  القــادم، فبعــد  املوســم  التنقيــب فيهمــا يف  ننــوي  فنحــن 

ــرى. ــد هــذه الســاحة الكب ســيكتمل عق
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فيــه تربــة حمــراء، لكنهــا مختلطــة بأحجــار مختلفــة األحجــام 
واألشــكال )ظ١20(، وهــي بطــول »2م«، وعــرض »١.80م«. 
والالفــت أننــا لــم نعثــر يف هــذه الطبقــة علــى مســتوى الســاحة 
ــا باليــد، مــا عــدا  إال علــى )20 كســرة( فخاريــة ُصنعــت محلًي

ثمانــي كســر كانــت بالــدوالب.    

طبقة الردمي:

وهــي الطبقــة األكثــر اســتمراًرا، تكونــت يف الغالــب مــن حجــارة 
ــة، وقــد تضمنــت  مختلفــة األحجــام واألشــكال، مختلطــة بترب
عــدد مــن الظواهــر املنقولــة والثابتــة، األولــى شــملت أربــع 
ظواهــر، هــي: تربــة طينيــة بنوعــني: طينيــة عاديــة )ظ١00(، 

ــة )الظواهــر: 260، ١8٣، ١٩6(. ــة صلب وأخــرى طيني

والثانيــة شــملت طبقتــني عضويتــني ظهرتــا علــى منســوبني 
مختلفــني يفــرق بينهمــا »٣6ســم« )الظاهرتــان: 25١، 2٩١(، 
أمــا الطبقــة األخيــرة التــي ظهــرت يف الــردمي فكانــت األحجــار 
ــل  ــارة عــن كت ــت عب ــي كان ــا، والت ــرة منه ــك الكبي ــا تل خصوًص
وأحجــار مشــذبة، كان بعضهــا يصــل طولــه إلــى أكثــر مــن 
الشــمالي  اجلــزء  يف  واضــح  بشــكل  وتركــزت  »50ســم«، 
)الظواهــر: ١0٣، ١20، 28١( مــن املربعــني: ١٣، ٣٩، وعددهــا 
عالقتهــا  تأكيــد  نســتطيع  وال  كبيــر،  حــد  إلــى  مالحــظ 
باملصطبــة، لكننــا نعتقــد أنهــا متثــل عنصــراً معماريــاً آخــر، 
إمــا جــدران أو عناصــر معماريــة أخــرى تهدمــت،  اخترنــا منهــا 

األحجــار الكبيــرة.

وقــد بلغــت معثوراتهــا مــن تســع ظواهــر »2١«  قطعــة حجريــة، 
منهــا »١٣« قطعــة عددناهــا معثــورات متميــزة، أهمهــا نقشــان 
األربــع  بأرجلهــا  ومجمــرة   ،)١0/١٣/١85  ،77( حليانيــان 
فقــد  الفخــار،  مــن  املصنوعــة  تلــك  أمــا   ،)١0/٣4/١74(
باليــد.   »2١5« منهــا  محلًيــا  ُصنعــت  كســرة(،   ٩62( بلغــت 
ــة للنظــر: اثنتــان عبــارة عــن مقبضــني  أربــع كســر كانــت ملفت
)١0/٣4/١86؛ ١0/٣٩/2١0(، واثنتــان متثــالن جزأيــن مــن 
بــدن وقاعــدة )١0/١٣/78؛ ١0/٣4/١٩١(، أمــا املصنوعــة 

مــن املعــدن فلــم جنــد إال عملــة معدنيــة )٣4/2٣5/١0(.

وممــا يجــدر اإلشــارة إليــه أننــا نعتقــد أن املرحلــة التــي تعاصــر 

املرحلــة النبطيــة اســتمرت حتــى منســوب )740،٣2م(، أمــا 
الفتــرة العائــدة للحيانيــة، فقــد توقفنــا فيهــا عنــد النقطــة 

)740،١7م(.

الظواهر املعمارية:
تبني بعد انتهاء التنقيب الظواهر املعمارية الرئيسة التالية:

١ - اجلدران:
اجلــدار الوحيــد يف هــذه الســاحة بخــالف جــدران املصطبــة، 
)ظ٩٩(،  الشــرقي  باجلــدار  َعّرفنــاه  الــذي  اجلــدار  هــو 
وهــو اجلــدار الغربــي للغرفتــني الثالثــة )مربــع 8( والرابعــة 
)مربــع١4(، وكان ارتفاعــه مــن اجلهــة الشــرقية )املطــل علــى 
الغرفــة الرابعــة( »١.06م« مبداميــك بلغــت ســتة، وتنوعــت 
حجارتــه يف الشــكل بــني املســتطيل، وأحياًنــا نــادرة مربعــة 
الشــكل أو مــا هــو غيــر مألــوف بكثــرة يف دادان واملتمثلــة 
يف حجــارة مــدورة الشــكل، متثــل محــاور أو قواعــد متاثيــل 
ربطهــا  يف  واســتخدمت  بنــاء،  كأحجــار  اســتخدامها  أعيــد 
املونــة االعتياديــة )اللوحــة 2.25هـــ(، وكانــت حجــارة هــذه 
املداميــك مــن النــوع الرملــي -يف الغالــب- وهــي إمــا كبيــرة 
أو متوســطة احلجــم، لكــن بعضهــا كان صغيــًرا وحتديــًدا تلــك 

التــي اســتخدمت يف تســوية الفراغــات.

٢ - األرضيات:
عثــر يف هــذه الســاحة علــى أرضيتــني: األولــى )ظ٣0٩( بطــول 
الثانيــة  طــول  كان  حــني  يف  »4.5٩م«؛  وعــرض  »4.82م«، 
)ظ285(، »55ســم«،  وعرضهــا »40ســم«. وكان حتطــم األولــى 
مــرة أخــرى بســبب ســقوط الكتــل احلجريــة املتعــددة األشــكال 

واألحجــام.

٣-  املصطبة:
بعــد الكشــف عــن هــذا العنصــر املعمــاري )ظ265(، تبــني 
لنــا أنهــا مصطبــة، كشــفنا فقــط عــن ثالثــة مــن جدرانهــا، 
ــة  ــذه املصطب ــي له ــن الشــمالي والغرب املدمــاك األول للجداري
متيــز بأنــه مبنــي مــن حجريــن كبيريــن  مشــذبني بشــكل متقــن. 
ــراوح طولهمــا  ــا يف اجلــدار الشــرقي ت ــذان بُني فاحلجــران الل
علــى التوالــي  بــني »7٣ســم« و»78ســم«، أمــا ســمكهما فتــراوح 
بــني »40ســم« و«4٣ســم«. أمــا اجلــدار الشــمالي فجــاء مــن 

دادان )اخلريبة( بالعال )املوسم العاشر ١4٣4هـ / 20١٣ م(.
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ــرة أطوالهــا فيمــا بــني »7١ســم« و«7٩ســم«  ــة حجــارة كبي ثالث
و«6١ســم« ؛ يف حــني تــراوح ســمك كل منهــا بــني »4١ســم« 

و«40ســم« و«١6ســم«.

ويف بدايــة تنقيبنــا عــن املصطبــة واجهتنــا يف البدايــة الطبقــة 
الســطحية املكونــة مــن تربــة مخلوطة بحجارة ما بني متوســطة 
وصغيــرة احلجــم )ظ258(، وبعدهــا بحوالــي ٣-4ســم وجدنــا 
طبقــة املونــة القاســية )ظ260(، والتــي وجدنــا أســفلها املذبــح 
)١0/٣٩/22٣(، إضافــة إلــى هــذا املذبــح عثرنــا علــى مذبــح 
نعتقــد- مصطبــة  كمــا  فهــي-  لهــذا  )١0/٣٩/248(؛  آخــر 
لتقــدمي الهبــات ملعبوداتهــم؛ ومــع أن أحــد حجــارة اجلــدار 
ــا نعتقــد  ــة إال أنن ــه حــروف حلياني ــا علي الشــمالي جــاء مكتوًب
أنهــا -أي املصطبــة- تعــود للفتــرة املعاصــرة للوجــود النبطــي، 
ــه  ــى أن ــا، مبعن ــد اســتخدامه الحًق ــد أعي ــه ق إذ ال نســتبعد أن
مــن احلجــارة املعــاد اســتخدامها. والالفــت للنظــر أننــا لــم 
نعثــر علــى متاثيــل أو معثــورات ذات عالقــة بالديانــة والتقــرب 

للمعبــود.

أ- الظواهر:
سجلت »28« ظاهرة ما بني ثابتة ومتحركة.

ب- املعثورات:
تعــددت معثــورات هــذه الســاحة فبلغــت »١٩« معثــورة وضمــت 
املصنوعــة مــن الفخــار، وعددهــا ثــالث قطــع، اثنتــان منهــا 
 ،)١0/٣4/١٩١ )١0/١٣/78؛  أواٍن  مــن  أجــزاء  متثــالن 
وواحــدة عبــارة عــن مقبــض )١86/ ١0/٣4(، إضافــة إلــى 
قطعــة عملــة )١0/٣4/2٣5(، أمــا تلــك املصنوعــة مــن احلجــر 
اللحيانــي  بالقلــم  املكتوبــان  النقشــان  أهمهــا  فــإن  الرملــي 
)١0/١٣/77؛ ١0/٣4/١85(، كمــا عثرنــا علــى عملــة معدنيــة 

.)١0/٣4/2٣5(

- املجموعات:
وهي املعثورات الفخارية واحلجرية

املجموعاحلجريةالفخارية
١١١8١2١١٣0

أ- الفخارية:
ــع،  ــة الصن ــة احمللي ــني مــن دراســة هــذه املجموعــة الفخاري تب
والتــي بلغــت )١١١8 كســرة(، أن غالبيتهــا مصنــوع بالــدوالب، 
مــا عــدا )٣6٩ كســرة( ُصنعــت باليــد؛ وهــذه الكســر عبــارة 
عــن حــواف وقواعــد ومقابــض وبألــوان مختلفــة مثــل: حمــراء 
وســوداء وبنيــة، وعلــى بعضهــا مــواد عضويــة واآلخــر بــدون 
إضافــات، أمــا احلــرق فتــراوح بــني العالــي احلــرق واملنخفــض 
واملتوســط، وتراوحــت البنيــة مــا بــني  الناعمــة واملتوســطة 

واخلشــنة، كمــا تبــني أنهــا جــاءت مــن ثــالث ظواهــر.

ب- احلجرية:
وعددهــا »١2«  قطعــة جــاءت مــن حيزيــن؛ تعــددت مــا بــني 
مســاحن ومذابــح وأحــواض ومدقــات، وهــي مصنوعــة مــن 
ــا مــن احلجــر  مــادة احلجــر البركانــي، مــا عــدا قطعتــني كانت

الرملــي.

الساحة الثالثة: 
تشــمل هــذه الوحــدة املربعــني )N26=4; N25=17(، إضافــة 
بلغــت  وقــد   ،٣8  ،٣7  ،٣١  ،2٩  ،28  ،2١  ،٩ األحيــاز:  إلــى 
أعلــى نقطــة عــن مســتوى ســطح البحــر فيهــا )74٣،٣0م(، 
وحتديــًدا يف وســط اجلهــة اجلنوبيــة مــن املربــع )4(، أمــا 
ــت: 740،8١م. وهــي بطــول »١0م«، وعــرض  ــل نقطــة فكان أق
ــى  ــت- عل ــه أن هــذه املســاحة،  كان ــذي ال نشــك في »6م«، وال
األرجح-ســاحة، فأســلوب بنــاء اجلداريــن الغربــي )ظ24٣(، 
واجلنوبــي )ظ2١٣( الرائــع، إضافــة إلــى احلجــارة احلمــراء 
الهشــة )ظ254(١8، وهــي أســاس ملرحلــة تاريخيــة ومعماريــة 
ــت ســاحة مفتوحــة.  ــا كان ــا نرجــح أنه أخــرى؛ كل هــذا يجعلن
ونعتقــد أنهــا كانــت ســاحتني فصــل بينهمــا اجلــدار )ظ267( 
املمتــد مــن اجلنــوب إلــى الشــمال، وقــد متكنــا يف هــذا املوســم 
مــن حتديــد - علــى األقــل - ثالثــة اجلــدران للجهــة اجلنوبيــة 
مــن الســاحة )املربــع رقــم4(، والواقــع أن اجلــدار )ظ267( هــو 
الــذي دفعنــا إلــى القــول بأنهــا كانــت ســاحتني، وهــو أطــول 
جــدران هــذا املوســم، فقــد بلــغ طولــه: »6.20م«، وميتــد مــن 

ــع.  ــى يصطــدم بالفاصــل الشــرقي للمرب ــرب حت الغ

ُعثــر علــى أحجــار مشــابهة يف الركــن الشــمالي الشــرقي  ١8  والتــي 
للمعبــد الرئيــس خــالل املوســم الثالــث )الســعيد وآخــرون، حتــت 

النشــر(.
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وتبــني بعــد االنتهــاء مــن التنقيــب أن هــذه الســاحة الواقعــة يف 
اجلهــة الشــمالية الشــرقية للمعبــد، والــذي وصــل إلــى عمــق 
»٣.80م«، وحتديــًدا عنــد األرضيــة األخيــرة )ظ٣05( ذات 
منســوب »7٣٩،50م«، أن الظواهــر املنقولــة وصلــت إلــى ثــالث 

ظواهــر رئيســة جــاءت علــى النحــو التالــي: 

- الطبقة السطحية:
تكونــت هــذه الطبقــة التــي اســتمرت علــى عمــق »١.20م« 
)الظواهــر: 25، 86، ١05، ١١2( مــن أحجــار رمليــة مشــغولة 
متنوعــة يف حجمهــا وشــكلها؛ غطــت ســطح الســاحة بالكامــل 
وتكثفــت بشــكل واضــح يف شــماليها الغربــي )ظ25(؛ يف حــني 
كان جنوبيهــا الشــرقي مــن احلجــارة التــي غلــب عليهــا احلجــم 
الصغيــر املختلــط بتربــة حمــراء )ظ26(، وقــد غلــب علــى 
أحجارهــا األحجــام املتوســطة والصغيــرة املشــغولة، ومعظمهــا 

رملــي، مــع عــدد قليــل مــن األحجــار البركانيــة )ظ86(. 

وقــد متكنــا مــن العثــور علــى مجموعــة مــن اللقــى األثريــة 
بلــغ  التــي  والفخاريــة  قطعــة،   »45« عددهــا  بلــغ  احلجريــة 
عددهــا )884 كســرة(،  بعضهــا عددناهــا معثــورات، وعددهــا 
بــني مدقــني  تراوحــت  ثمانــي قطــع، منهــا خمــس حجريــة 
عــن  عبــارة  واحــدة  ومعثــورة  )١0/٩/٩4؛١١٩/١7/١0(، 
مســحن )١0/4/٩١(، وأخــرى متثــل قطعــة مــن حــوض مــن 
أســطوانية  قطعــة  وأخيــًرا   ،)١0/٩/٩6( الرملــي  احلجــر 
الشــكل )١0/4/22(، كمــا أننــا وجدنــا يف هــذه الطبقــة معثــورة 
عبــارة عــن كســرة فخاريــة مزججــة )١0/4/١٩(؛ إضافــة إلــى 
مجــدول  حبــل  مــن  وقطعــة   ،)١0/4/20( معدنيــة  قطعــة 

.)١0/٩/٩2(

- الطبقة احلمراء:
وقــد وجدناهــا يف ثالثــة أماكــن )الظواهــر: 28، 84، ١06(، 
اثنتــان منهــا يف املربــع )4(، )الظاهرتــان: 28، 84(، والثالثــة يف 
املربــع )١7( الظاهــرة )١06(. واألخيــرة )ظ84( كانت األطول، 
إذ بلــغ طولهــا يف اجلهــة الشــمالية مــن احليــز )٩( »2.٣0م«، 
ــم  ــا »١.4١م«، وأصغرهــا هــي الظاهــرة )١06(، إذ ل وعرضه
يتعــد طولهــا الـــ »١م«، وكانــت شــمال غربــي املربــع )١7(، ومــن 
ــا اســتمرت يف الســاحة »8٩  ــن أنه مناســيب هــذه الطبقــة يت
ســم«؛ تخللهــا مجموعــة مــن املعثــورات الفخاريــة )445 كســرة( 

واحلجريــة )20 قطعــة(، ومعثورتــني إحداهمــا مبخــرة صغيــرة 
مســرجة  أو  مســحن  واألخــرى   ،)١0/4/2١( الفخــار  مــن 

حجريــة )١7/224/١0(.

- طبقة الردمي: 
األفقيــة  الناحيتــني:  مــن  انتشــاًرا  الطبقــات  أكثــر  وهــي 
كامــل   غطــت  إذ   ،)2٩4  ،244  ،88  ،85  ،27 )الظواهــر: 
الســاحة، والعموديــة فكانــت بعمــق »2.٣8م«، وكانــت بوادرهــا 
عنــد منســوب »74١،88م«، )ظ27( بتربــة مدكوكــة مختلطــة 
مبجموعــة كبيــرة مــن أحجــار رمليــة صغيــرة غيــر مشــذبة، 
وعــدد مــن أحجــار البنــاء الضخمــة؛ وذلــك يف جنوبــي الوحــدة. 
وقــد تخلــل هــذه الطبقــة عــدة ظواهــر، منهــا ظاهــرة األحجــار 
ــت ســت ظواهــر، هــي: 2٩، ٣0،  ــي بلغ )اللوحــة 2.26ج( والت
بأحجــار  مختلطــة  طينيــة  وتــرب   ،254  ،25٣  ،١٩١  ،١١0
صغيــرة ومتوســطة )الظواهــر: ٣١، ١07، 255(، منهــا مــا جــاء 
ــة )الظواهــر: ١08، ١0٩، ١١١(؛ بلغــت  ــل طيني ــى شــكل كت عل
معثوراتهــا »٣١2«، معثــورة، منهــا )٣0٣ كســرة( فخاريــة، و«8« 
قطــع حجريــة، وواحــدة )١0/٩/2٣( عبــارة عــن أليــاف نباتيــة 

ُعثــر عليهــا عنــد املنســوب »742،62م«.

الظواهر املعمارية:
تبني بعد انتهاء التنقيب الظواهر املعمارية الرئيسة التالية:

١- اجلــدران: تُعــد جــدران هــذه الوحــدة األكثــر مقارنــة ببقيــة 
الوحــدات لكنهــا تتميــز ببعــض جدرانهــا التــي اســتخدم يف 
 ،2١٣ )الظاهرتــان:  ومنتظمــة  مشــذبة  أحجــار  مداميكهــا 
24٣(، بــل إن اجلــدار )ظ2١٣( هــو األطــول ارتفاًعــا يف املوقــع 
كلــه حتــى اآلن، ولعلنــا نشــير هنــا إلــى أن اجلــدار املكــون 
مــن الظواهــر: 8١، 82، 2١٣، يعــود إلــى مرحلتــني تاريخــني 
الشــرق  مــن  واملمتــد  منــه -  الغربــي  ومعماريتــني، فاجلــزء 
إلــى الغــرب - يعــود اســتناًدا إلــى منــط عمارتــه وحجارتــه 
الشــرقي  جــزؤه  أمــا  الديدانيــة،  املرحلــة  إلــى  املســتخدمة 

)الظاهرتــان: 8١، 82( فيعــود ملرحلــة الحقــة. 

وميتــد اجلــدار الغربــي )ظ١٣2(، مــن اجلنــوب إلــى الشــمال، 
وجــاءت مداميكــه إمــا مــن الطــوب اللــن كمــا يف املداميــك 
كانــت  حــني  يف  الســابع؛  إلــى  واخلامــس  والثانــي  األول 

دادان )اخلريبة( بالعال )املوسم العاشر ١4٣4هـ / 20١٣ م(.
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الثالــث والرابــع والثامــن مــن احلجــارة املشــذبة  مداميكــه: 
اجلــدار  يف  أيًضــا  األســلوب  هــذا  واســتخدم  واملهذبــة، 
)ظ277(١٩، الــذي ميتــد مــن الشــرق إلــى الغــرب، فقــد بلــغ 
ارتفــاع جزئــه العلــوي املبنــي مــن الطــوب اللــن »47ســم«. 
أمــا االرتفــاع الباقــي وهــو »75ســم«، فكانــت مداميكــه مــن 
احلجــر واجلــدار الشــرقي )ظ١٩2(، فهــو متاًمــا مثــل اجلــدار 
اجلنوبــي )ظ ١٩8(، جــزؤه الســفلي عبــارة عــن ردمي يرتفع عن 
األرضيــة )ظ٣05( ب »74ســم«؛ يف حــني بلــغ ارتفــاع املتبقــي 
مــن مداميكــه »27ســم«؛ وبطبيعــة احلــال جــاءت حجــارة هــذه 
ــر احلجــم واملتوســط  ــا الكبي ــة، منه اجلــدران بأحجــام مختلف

والصغيــر احلجــم.

٢- العنصر املعماري األول:
عنصــر معمــاري مكــون مــن أربعــة جــدران )الظواهــر: 80، 8١، 
82، 275(، طولــه »4.40ســم«، وعرضــه »2.68م«، ثالثــة منهــا 
متتــد مــن الغــرب إلــى الشــرق، وأحدهــا ميتــد مــن اجلنــوب إلى 
الشــمال )ظ82(، بنيــت الثالثــة بجانــب بعضهــا؛ وقــد يبــدو 
للبعــض أن هــذا العنصــر )اللوحتــان: 2.26هـــ، 2.27أ(، ليــس 
إال منًطــا معمارًيــا مختلًفــا ملصطبــة أو أنهــا جــدران للحمايــة، 
ولــن تتبــني لنــا الوظيفــة احلقيقيــة لهــذا العنصــر املعمــاري إال 
ــى  ــت هــذه اجلــدران عل ــد بُني ــد الكشــف عــن محيطــه، وق بع
عناصــر معماريــة، فقــد جــاء أســفله مباشــرة أرضيــة مدكوكــة 
مــن اللــن )ظ274(، إضافــة إلــى جــدار ميتــد مــن اجلنــوب 
ــى الشــمال )ظ27٣(، بطــول »١.0١م«، وعــرض »١.١0م«،  إل

علــى منســوب »7٣٩،62م«. 

٣- العنصر املعماري الثاني:
الغربــي  منهــا  أربعــة جــدران  بــه  أحيــط  فــراغ  عــن  عبــارة 
وقــد  رائــع،  بأســلوب  بُنيــا  )ظ2١٣(،  واجلنوبــي  )ظ24٣(، 
ــع،  اُســتخدم يف مداميكهمــا حجــارة ُشــذبت بشــكل أيًضــا رائ
وبأســلوب البنــاء املعــروف يف الفتــرة الديدانيــة، وامتــد هــذان 
اجلــداران حتــى عمــق »١.٩0م« عنــد منســوب »7٣8،5٩م«، 
حيــت اضطررنــا إلــى إيقــاف العمــل، كــي يتســنى لنــا يف وقــت 
الحــق العمــل عليــه والكشــف عنــه بشــكل أكثــر رويــة، متيــز 
 ،)24٣  ،2١٣ )الظاهرتــان:  واجلنوبــي  الغربــي  اجلــداران 

١٩  طولــه »55ســم«، وعرضــه »22ســم«. أمــا املتبقــي مــن ارتفاعــه فهــو 
»١22ســم«.

بالتشــذيب الرائــع حلجــارة مداميكهمــا التــي كانــت مشــذبة 
بشــكل جيــد، وكانــت مــن احلجــارة الرمليــة، وقــد الحظنــا 
تــآكاًل وســط اجلــدار اجلنوبــي )ظ2١٣( وهــي الظاهــرة رقــم 
وقــد  »٩5ســم«؛  جــاء  وعــرض  »٩8ســم«،  بلــغ  بطــول   ،268
متيــزت أطــوال حجــارة هذيــن اجلداريــن وأســماكها بالتناســق 

الواضــح.

٤- األرضيات:
عثرنــا يف هــذه الســاحة علــى ثــالث أرضيــات )ظ274، 276، 
وكان  2.22ج(؛  )اللوحــة  مدكوكــة  طينيــة  جميعهــا   ،)٣05
املتعــددة  احلجريــة  الكتــل  لســقوط  نتيجــة  األولــى  حتطــم 

واألحجــام. األشــكال 

٥- الكوة: 
جــاءت يف الركــن اجلنوبــي الشــرقي مــن العنصــر املعمــاري 
الثانــي، وهــي قريبــة جــًدا مــن اجلــدار )ظ82( الــذي اســتخدم 
ــاء هــذا  ــة، وبن ــن املراحــل التاريخي ــدو يف عــدد م ــا يب ــى م عل
اجلــدار يــدل علــى أن الكــوة التــي جــاءت بعمــق »٣2ســم« لــم 
تســتخدم إال يف املرحلــة الديدانيــة فقــط، وهــي تبعــد عــن 
تبعــد مســافة  أنهــا  حــني  »6ســم«، يف  بـــ  الشــرقي  اجلــدار 
الــذي  املــكان  عــن  وتبعــد  الغربــي،  اجلــدار  عــن  »١.44م« 
توقفنــا عنــده )ظ287(، بـــ »١.8٩م«، ورغــم محاولتنــا معرفــة 
الوظيفــة احلقيقيــة لهــذه الكــوة، فــإن عرضهــا، وهــو »8 ســم«، 
مــع عــدم عثورنــا علــى أي مــادة تقــدم لنــا دليــاًل علــى وظيفتهــا، 
يجعلنــا نعتقــد مبدئًيــا أنهــا عبــارة عــن كــوة حلفــظ األشــياء أو 
أنهــا منــور صغيــر. وقــد بلــغ طــول هــذه الكــوة التــي جــاءت 
علــى جــدار )ظ2١٣( »١0ســم«، وعرضهــا »8 ســم«، ومنســوبها 
املذكــور  اجلــدار  يف  فــراغ  عــن  عبــارة  وهــي  »740.56م«، 

ــغ »١0ســم«.  مســتطيلة الشــكل بســمك بل

٦- الفجوة:
فجــوة جــاءت أســفل احليــز )١2( وهــي مثلهــا مثــل الفجوتــني 
ولقــى  جــدران،  داخلهــا  وجدنــا   ،)226  ،2١8 )الظاهرتــان: 
أثريــة، بخــالف الفجــوة يف املربــع )5(، الظاهــرة »70«، يف 
هــذه  عــّد  يف  غضاضــة  جنــد  لــم  لذلــك  »ظ68«؛  اجلــدار 
الفجــوة مــن املظاهــر املعماريــة )اللوحتــان 2.27د، 2.28أ(، 
وبعــد دخولنــا هــذه الفجــوة )ظ244( التــي كانــت عنــد منســوب 
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وجدنــا  »١.5٩م«،  وعــرض  »١.٩6م«،  وبطــول  »740،44م«، 
جداريــن، شــمالي وغربــي، حجــارة مداميكهمــا لــم تكــن بحســن 
حجــارة اجلــدار )ظ24٣(، فقــد كانــت خشــنة، ولعلهــا تعــود 
إلــى الفتــرة اللحيانيــة؛ )لوحــات: ٣7، ٣8(؛  وقــد تبــني لنــا مــن 
خــالل بعــض الظواهــر مثــل العظــام والفحــم )ظ248(، الدالــة 
علــى االســتخدام املتأخــر، إضافــة إلــى تعــرض هــذه الفجــوة 

ــة  )لوحــة 2.28(  ــة مختلف ــة وطبيعي لعوامــل جوي

وحــدة  بأنهــا  التنقيــب  نتائــج  ضــوء  يف  القــول  ونســتطيع 
معماريــة عبــارة عــن ســاحة مــرت بثــالث مراحــل تاريخيــة: 
الديدانيــة واللحيانيــة األولــى متثلهــا بــكل وضــوح اجلــدران 
الهشــة  األحجــار  وكذلــك   ،)286  ،267  ،80 )الظواهــر: 
)ظ254(، والثانيــة اللحيانيــة فقــد مثلتهــا األرضيــة )ظ274(، 
املرحلــة  أمــا   ،)27٣  ،2١٣  ،82  ،8١ )الظواهــر:  واجلــدران 
الثالثــة فهــي املرحلــة »املتأخــرة«، التــي نعتقــد أنهــا تتزامــن 
مــع الوجــود النبطــي يف املنطقــة، ومثلتهــا الظاهرتــان )82، 
8٣(، ويجــدر بنــا اإلشــارة إلــى أن الظاهــرة )82( اســتمرت يف 
املرحلتــني اللحيانيــة والنبطيــة، أمــا الظاهرتــان: 267، 2١٣ 

فقــد اســتمرتا يف الفترتــني الديداينــة واللحيانيــة. 

أ- الظواهر:

سجلنا »50« ظاهرة، ما بني ثابتة ومتحركة.

ب- املعثورات:
تعــددت معثــورات هــذه الوحــدة، فبلغــت »٣0« معثــورة وضمتــت 
وتلــك  األليــاف،  أو  املعــدن  ومــن  الفخــار  مــن  املصنوعــة 

املصنوعــة مــن املــواد احلجريــة أو النســيج.

املجموعالفخاريةالنسيجاملعدنيةاحلجريةالنباتية
١25١١2٣0

- املجموعات:
وهي املعثورات الفخارية واحلجرية

املجموعاحلجريةالفخارية
٣07١١٣5٣206

أ- الفخارية:
تبـني مـن دراسـة هـذه املجموعـة الفخاريـة والتـي بلغت )٣07١ 
كسـرة( أن )2١46 كسـرة( ُصنعت بالدوالب، وأن )٩25 كسـرة( 
فيمـا  الصنـع،  محليـة  وأنهـا جميًعـا  باليـد،  جـاءت مصنوعـة 
)املجموعـة١0/١7/4١2(؛  نبطيـة  أحدهـا  كسـر  أربـع  عـدا 
أمـا ثـالث الكسـر األخـرى فهـي مـن فخـار مديـن )املجموعـة 
١0/١7/27٣(، وقـد تنوعـت يف أشـكالها فشـملت أجـزاء مـن 
احلواف والقواعد واألبدان، فيما عدا تسـع كسـر كانت عبارة 
عن مقابض )املجموعات: ١0/٣١/574؛ ١0/٣7/680؛ ٣١٩، 
١0/٩/48٩؛ ١0/4/86؛ 27١، ١0/١7/487(، أمـا مـن حيـث 
الزخرفة فغالبيتها جاءت دون ذلك، إال )١6٩ كسـرة(، تنوعت 
كسـرة(   ٣4( وخطـوط  كسـرة(   ٣6( حـزوز  بـني  زخرفتهـا  يف 
وأيًضـا بعضهـا جـاء ملوًنـا )7١ كسـرة(، ولعـل أبرزهـا الكسـر 
األربـع التـي جـاء عليهـا زخـارف هندسـية )املجموعـات: 24، 
علـى  غلـب  وقـد   ،)١0/٣8/600 ١0/٣١/57٩؛  ١0/4/88؛ 
البنـي فيمـا عـدا )468 كسـرة( فكانـت  اللـون  لـون عجينتهـا 
ذات عجينـة حمـراء )٣45 كسـرة(، أو سـوداء )١2٣ كسـرة(. 
وامللفـت أننـا لـم جنـد ضمـن هـذه املجموعـة عدا كسـرة واحدة 
عاليـة احلـرق )١0/١7/27١(؛ أمـا البقيـة فقـد غلـب عليهـا 
الكسـر ذات احلرق املتوسـط، واملنخفضة احلرق )68 كسـرة(. 
وغالبيتهـا كان بـدون معاجلـة فيمـا عـدا )٣67 كسـرة( جـاءت 

ببطانـة. 

ب- احلجرية:
ظاهــرة  عشــرة  ســت  مــن  جــاءت  قطعــة   »١٣5« وعددهــا 
تعــددت مــا بــني أجــزاء مســاحن )46(، ومدقــات )4١(، وأواٍن 
)7(، كمــا وجدنــا معثــورة واحــدة مــن التالــي: حافــة حــوض 
)١0/٣١/587(، وحليــة معماريــة )١0/4/١١7(، أمــا البقيــة 
فلــم نتمكــن مــن حتديــد وظائفهــا؛ وهــي مصنوعــة مــن مــواد 
ــن  ــوع مــن احلجري ــة مختلفــة، فقــد كان معظمهــا مصن حجري
الرملــي والبركانــي، مــا عــدا عشــر قطــع مــن احلجــر الصابوني 
١0/١7/276؛  ١0/٩/2٣٩؛  ١0/4/8٩؛   ،22 )املجموعــات: 

.)١0/2٩/527

املصادر واملراجع العربية:

أوجيــه، كرســتيان؛ ف. برنــارد؛ بــي دال- بــرا؛ ي. جيربــر؛ - 

دادان )اخلريبة( بالعال )املوسم العاشر ١4٣4هـ / 20١٣ م(.
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ليلــى نعمــه؛ إيزابيــل ساشــيه، )١4٣١هـــ/ 20١0م(

»تقريــر املوســم الرابــع عــام ١424هـ/ 2004م ملشــروع البعثة   
الســعودية الفرنســية يف مدائــن صالــح )احلجــر( اخلامــس«، 

أطــالل ٢٠، ص ص١45- ١58.

البراهيم، محمد؛ ضيف اهلل الطلحي )١٩8٩م(- 

الثانــي  املوســم  احلجــر-  حفريــة  عــن  مبدئــي  »تقريــر 
ص25-٣٣. ص   ،١2 أطــالل  ١408هـــ«، 

بودن، جارث .، )١٩7٩م(- 

»موقــع خيــف الزهــرة وطبيعــة الســيادة الديدانيــة يف واحات 
العال«، أطالل ٣، ص ص84-7٣.

مــراد -  عبداجلــواد  البراهيــم،  محمــد  مايــكل.،  جليمــور، 
)١٩82م(

»تقريــر مبدئــي عــن مســح املنطقتــني الشــمالية الغربيــة 
ص7-2١. ص   ،6 أطــالل  والشــمالية«، 

أبو احلسن، حسني بن علي.، )١٩٩7م(- 

ــال،  ــة الع ــة مبنطق ــل عكم ــن جب ــة م ــات حلياني ــراءة لكتاب ق
ــد.  ــك فه ــة املل الريــاض: مكتب

أبو احلسن حسني بن علي )2002م(- 

نقــوش حليانيــة مــن منطقــة العــال: دراســة حتليليــة مقارنــة، 
الريــاض: وزارة املعــارف، وكالــة الــوزارة لآلثــار واملتاحــف.

الديــري، محمــد.، ســحلة ســامر.، )أطــالل 25، ص ص - 
.)٩-١١١5

١42٩هـــ/  اخلامــس  احلفريــات  موســم  دادان:  »اخلريبــة 
أطــالل. األولــي«،  التقريــر  2008م، 

الذييب، سليمان بن عبدالرحمن، )١٩٩٩م(- 

الســعودية،  العربيــة  اململكــة  شــمال  مــن  ثموديــة  نقــوش 
الوطنيــة. فهــد  امللــك  مكتبــة  الريــاض: 

الذبيب سلمان بن عبدالرحمن )2000م(- 

واأللفــاظ  للمفــردات  مقارنــة  دراســة  النبطــي:  املعجــم 
الوطنيــة. فهــد  امللــك  مكتبــة  الريــاض:  النبطيــة، 

الذبيب سلمان بن عبدالرحمن )200٣م(- 

الســعودية،  العربيــة  اململكــة  شــمال  مــن  نقــوش صفويــة 

اخليريــة. الســديري  عبدالرحمــن  مؤسســة  الريــاض: 

الذبيب سلمان بن عبدالرحمن )١4٣2هـ(- 

مدونــة النقــوش النبطيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية، 
عبدالعزيــز. امللــك  دارة  الريــاض: 

الزهراني، عوض، )2007م(- 

تــل الكثيــب بالعــال: دراســة آثاريــة مقارنــة. الريــاض: وزارة 
التربيــة والتعليــم، وكالــة اآلثــار واملتاحــف.

هاوســاليتر؛ -  أرنولــف  النجــم؛  محمــد  ســعيد؛  الســعيد، 
20١0م( )١4٣١هـــ/  آيشــمان،  ريــكاردو 

»تيمــاء: خريــف 2004 وربيــع 2005: التقريــر الثانــي عــن 
املشــروع اآلثــاري الســعودي األملانــي املشــترك«، أطــالل 20، 

ص ص7٣- ١02.

الغــزي عبدالعزيــز، محمــد الديــري، ســامر ســحله، حســني - 
عمــار، فــؤاد العامــر.

»دادان نتائــج التنقيــب األثــري لقســم اآلثــار يف جامعــة امللــك 
ســعود عــن أعمــال التنقيــب لقســم اآلثــار املوســم الثانــي 

١426هـــ/ 2005م، »، أطــالل 2١ ص ص ١6-27.

الغــزي عبدالعزيــز، محمــد الديــري، ســامر ســحله، حســني - 
عمــار، فــؤاد العامــر.

»دادان نتائــج التنقيــب األثــري لقســم اآلثــار يف جامعــة امللــك 
ســعود عــن أعمــال التنقيــب لقســم اآلثــار املوســم الثالــث 

١427هـــ/ 2006م، لــم ينشــر.

محمد الديري، محمد الذيبي، فؤاد العامر.- 

»دادان نتائــج التنقيــب األثــري لقســم اآلثــار يف جامعــة امللــك 
ســعود عــن أعمــال التنقيــب لقســم اآلثــار املوســم اخلامــس 

١42٩هـــ/ 2008م، »، أطــالل 25، ص ص ٩5-١١١.

فــؤاد -  الذيبــي،  محمــد  الديــري،  محمــد  ســحله،  ســامر 
ينشــر. لــم  العامــر، 

»دادان نتائــج التنقيــب األثــري لقســم اآلثــار يف جامعــة امللــك - 
ســعود عــن أعمــال التنقيــب لقســم اآلثــار املوســم الســادس 

١42٩هـ/ 2008م.

ســامر ســحلة، محمــد الذيبــي، محمــد الديــري، حســني - 
عمــار، فــؤاد العامــر.
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»التقريــر األولــي عــن أعمــال التنقيــب لقســم اآلثــار بجامعــة 
امللــك ســعود يف موقــع دادان )اخلريبــة(، املوســم الســابع 

١4٣١هـــ/ 20١0م، »، أطــالل 26، صــص ١٣-٣6.

الطلحــي، ضيــف اهلل؛ عبدالهــادي املعيقــل؛ جهــز الشــمري؛ - 
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١.  مقدمة

١.١ نبذة

يتطــرق هــذا التقريــر إلــى أعمــال اآلثــار الغارقــة التــي جــرت 
خــالل أســبوعني يف جــزر فرســان مــن 2-١5 مــن شــهر مــارس 
عــام 20١4م. وهــو عمــل جــرى العمــل عليــه منــذ عــام 2006م 
جمعــت خاللــه دراســات عــن اآلثــار الغارقــة مــع الغطــس إلــى 
2007أ،ب؛  وآخــرون  )بيلــي  فرســان  جــزر  ســواحل  أعمــاق 
بيلــي وآخــرون 20١4أ( واســتمر الغطــس يف امليــاه الضحلــة 
بيلــي  20١4؛  وآخــرون  )الشــارخ  و200٩م   2008 عامــي  يف 
وآخــرون 20١4ب( مت خاللهــا مســح أعمــاق اجلــزر بأجهــزة 
ورفــع   )R/V AEGAEO( الســفينة  مــن  علــى  متخصصــة 
عينــات مــن أعمــاق ميــاه الرصيــف القــاري عــام 20١٣م حــول 

جــزر فرســان )ســكالريو وآخــرون 20١٣م(

لقــد كانــت هــذه املنطقــة يابســة يف املاضــي فتــرات طويلــة 
وبدايــة  )البليستوســني(  القريــب  احلديــث  العصــر  إبــان 
ــق  ــل الفري ــل البشــر؛ ممــا جع )الهولوســني( وقــد ســكنها أوائ
يختارهــا لدراســة آثارهــا الغارقــة يف هــذه امليــاه الضحلــة 
الشاســعة باجلــرف القــاري بجنوبــي البحــر، األحمــر، فقــد 
ارتفــع منســوب البحــر يف نهايــة العصــر اجلليــدي األخيــر 
ــاً قبــل 6000  وطغــت مياهــه علــى هــذه اليابســة وغمرهــا كلي
ســنة تقريبــاً، وعليــه إن أراد الفريــق الكشــف عــن أنشــطة 
البشــر يف املاضــي ومعرفــة تاريخهــم الســحيق الســتقرارهم 
ــد  ــه واســتغاللهم مصــادر البحــر فالب بالســاحل وســكنهم علي
ــدة  ــورة، وإجــراء أبحــاث جدي ــة املغم ــن دراســة هــذه املنطق م
علــى غــرار مايتــم تنفيــذه منهــا يف شــتى أنحــاء العالــم )بيلــي 
، 20١4م(،  وآخــرون  إيفانــز  ؛   20١2 ، وآخــرون  وســكالريو 
طبيعــة  وخصائــص  اآلثــار  مــواد  البحــث  هــذا  ويســتعرض 
اليابســة ومعاملهــا األساســية التــي غمرهــا البحــر واندفنــت 
فيهــا مــواد عضويــة حســب الظــروف مقارنــة مبــواد اليابســة، 
وتبــني هــذه الدراســة أنهــا لــم تكشــف مــن اآلثــار الغارقــة ســوى 

النــزر اليســير، وحتللهــا حتــت امليــاه، ومايالئمهــا مــن ظــروف 
تســاعدها علــى البقــاء ســليمة وفــرص اكتشــافها.

أجريـت سلسـلة مـن دراسـات اآلثار الغارقـة يف اململكة العربية 
السـعودية، ومسـحت اجلزيـرة األم بحثـاً عـن مواقـع العصـر 
تـالل  علـى  ركـز مسـح جـزر فرسـان  كمـا  القـدمي،  احلجـري 
األصـداف الكبيـرة وأكوامهـا التـي يعـود تاريخهـا إلـى 6000 
سـنة تقريبـاً، وتنطـوي فرضيـة ضمـن هـذا النهج املشـترك بأن 
دراسـة مواقـع اليابسـة قـد تسـفر عمـا يـدل علـى نـوع املـواد 
وعالقاتهـا  غارقـة  عليهـا  العثـور  املتوقـع  مـن  التـي  األثريـة 
الظاهـرة بهـا؛ لـذا يبحـث عمـا يشـاكلها مـن آثـار غارقـة باقيـة 

حتـت امليـاه بعـد ارتفـاع منسـوب ميـاه البحـر ومابعـده.

وأهــم مايركــز عليــه البحــث بجــزر فرســان هــو آكام األصــداف 
وأكوامهــا؛ وهــي ســمة ســائدة اليــوم علــى واجهــة الســاحل 
التــي تشــير إلــى اســتقرار مجتمعــات اإلنســان علــى الســاحل 
ــق  ــه، وأوضحــت دراســة ســابقة للفري يف املاضــي وســكنه علي
ــم يقتصــر  ــع وســكنها، ول ــذه املواق ــد اســتقر به أن اإلنســان ق
نشــاطه علــى جمــع كميــات مــن الرخويــات البحريــة غــذاء لــه 
ــم  ــى اليابســة. والســؤال القائ ــزالن عل ــك الغ ــل اصطــاد كذل ب
هــو: هــل مــن مواقــع مماثلــة حــني كانــت ميــاه البحــر علــى 
ــد ارتبطــت  ــة بالوقــت احلاضــر؟ لق ــا مقارن ــى مســتوى له أدن
ــت  هــذه املواقــع عــادة بالســواحل التــي نحتتهــا األمــواج وعمل
فيهــا أخاديــد وحفــر، وتأّكــد الفريــق بأنــه ميكــن حتديــد مالمح 
مماثلــة غارقــة بعــد حتديــد خــط الســاحل قدميــاً حــني كانــت 
ميــاه البحــر أقــل منهــا اآلن، وهــو أمــر يطمــح إليــه الفريــق 

ــار الغارقــة. للتنقيــب عــن اآلث

٢.١ أهداف الدراسة

اســتهدفت األبحــاث عــام 20١4 اســتكمال مــا ســبق حتديــده 
الستكشــاف اثنتــني مــن املناطــق املغمــورة باملــاء يف جزيــرة 
قمــاح وجنوبــاً عــن جزيــرة فرســان الرئيســة علــى أرخبيــل 

تقرير مسح مبدئي بجنوب غربي اململكة العربية السعودية:
مشروع )دسبيرس( )٢( دراسة اآلثار الغارقة بجزر فرسان )١٤٣٥هـ/٢٠١٤م(
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ــاء احلديــث )اللوحــة ٣.١أ(، وإكمــال  ســولني شــماالً مــن املين
احلفريــات فيهــا مــع االســتمرار يف تطويــر منهجيــات عــن 
دراســات املواقــع بقــاع البحــر، وجمــع أكبــر قــدر مــن عينــات 
األصــداف والرواســب لدراســتها وحتليلهــا مخبريــاً، والبحــث 
عــن أدلــة علــى أنشــطة اإلنســان هنــاك و أجــرى فريق مشــترك 
مــن علمــاء اآلثــار البحريــة مــن جامعــة يــورك، واملركــز الوطنــي 
لعلــوم احمليطــات، ووزارة الســياحة )اللوحــة ٣.١ب( مســوحات 
إضافيــة علــى اليابســة تالفيــاً ملــا قــد يحــدث مــن ثغــرات يف 
مســح تــالل أصــداف اليابســة وتــالل الســاحل. أدنــاه وصــف 
ملختلــف عناصــر أعمــال امليــدان مــع ترتيبهــا زمنيــاً واختتامهــا 

مبلخــص.

٢. العمل يف املياه الغارقة

١.٢. االستعدادات 

وصــل فريــق الغــوص الســعودي البريطانــي إلــى مدينــة فرســان 
مســاء اليــوم الثانــي مــن نوفمبــر 20١4م ومت التنســيق مــع 
العمــل  لتحديــد خطــوات  وذلــك  بفرســان؛  حــرس احلــدود 
ــر الدعــم الفنــي مــن توفيــر قــوارب الدعــم  ــة، وتوفي الضروري
ومرافــق تعبئــة خزانــات األوكســجني املضغــوط للغواصــني، 
وتقــدمي الدعــم وتذليــل الصعوبــات إلجنــاز املشــروع، وتوفيــر 
قــارب نفــخ لتأمــني ســالمتهم، وتعبئــة أســطوانات الغــوص يف 
ــى  ــوص واحلــرص عل ــق الغ ــل، وتأمــني فري ــوم عم ــة كل ي نهاي
ســالمته ومســاعدته يف ترتيبــات الدعــم، ثــم ألقــي الفريــق 
علــى طلبــة املــدارس برنامجــاً تثقيفيــاً عــن اآلثــار الغارقــة، 
وقــدم مــن بلديــة فرســان  للفريــق قــارب الســتعماله يف الغــوص 
بدايــة مــن تاريــخ ٩ حتــى ١٣ مــن شــهر مــارس، وجــرت عمليات 
الغطــس بالتنــاوب بــني موقعــني حســب ظــروف الدعــم وتوفــر 

قــوارب مختلفــة وتغيــر أحــوال الطقــس.

I ٢.٢أرخبيل سولني

انطلقــت عمليــات الغــوص يــوم 4 مــارس علــى أرخبيــل ســولني 
علــى قاربــني لتحديــد ناحيــة عثــر فيهــا عــام 200٩م علــى 
فحــم، ورفــع مزيــد مــن العينــات ملســاعدة الفريــق يف دراســاته 
وأبحاثــه، وعــن إمكانيــة اكتشــاف أدلــة علــى وجــود نشــاط 

ــى الناحيــة املســتهدفة بقــاع  اإلنســان فيهــا، وعثــر الفريــق عل
البحــر، وثبــت عليهــا شــبكة مربعــات وحفــر مربعــات، صغيــرة 

لتقييمهــا )اللوحــة ٣.2أ(.

اســتمر فريــق الغــوص يف العمــل يــوم اخلامــس والســادس 
والســابع مــن شــهر مــارس مــع االســتمرار يف توســيع نطــاق 
التنقيــب حتــت امليــاه وجمــع العينــات )اللوحــة ٣.2ب( ورافــق 
قــارب حــرس احلــدود الفريــق يوميــاً مــع تعبئــة أســطوانات 

األوكســجني وتقــدمي املســاعدة عنــد الضــرورة.

توقفــت عمليــات الغــوص يــوم اجلمعــة بتاريــخ الثامــن مــن 
شــهر مــارس بعــد تعــرض قــارب الغــوص لعطــل ميكانيكــي، ثــم 
اســتؤنفت عمليــات الغطــس بجزيــرة ســولني يــوم الســبت. وقــد 
حفــرت ثالثــة مربعــات يف بقعــة الدراســة ثــم أزيحــت الرمــال 

عــن مســاحة بلغــت 6م2 جمــع منهــا عــدد )٣4( عينــة.

I ٣.٢ خليج قماح

التحــق بفريــق الغــوص البريطانــي يــوم الســبت العاشــر مــن 
شــهر مــارس مجموعــة باحثــني مــن وزارة الســياحة مشــكلني 
ــج  ــب يف خلي ــي مشــترك للتنقي ــق غــوص ســعودي بريطان فري

قمــاح.

وجــرت عمليــات الغطــس يــوم اجلمعــة علــى جزيــرة فرســان، 
وأزيلــت طبقــة الرواســب بأنبــوب الشــفط مــن بقعــة رمبــا 
أثريــة، وجرفــت الطبقــة وأزيلــت حتــى  بهــا مــواد  اندفنــت 
انكشــفت أرضيــة القــاع بهــا نبــاوة مــن املرجــان، وأخــذت ثــالث 
عينــات مــن أصــداف مختلطــة لتقييمهــا. وأمت الفريــق خمــس 
ــا  ــا اثن ــة األســبوع األول؛ شــارك فيه ــات غطــس يف نهاي عملي
عشــر غواصــاً وتســعة أعضــاء مــن فريــق الدعــم، وبلــغ إجمالــي 
عــدد املــرات )5٩( يف )2٩( عمليــة غطــس، وقــد رفــع عــدد 

)٣7( عينــة لنخلهــا وتقييمهــا.

II ٤.٢ أرخبيل سولني

ــت  ــاع البحــر ورفع ــي مبســح ق ــوص يف األســبوع الثان ــدأ الغ ب
عينــات مــن هــذا األرخبيــل يــوم الثالثــاء. وتوقــف الغــوص يف 
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يــوم اإلثنــني نظــراً لتغيــر الطقــس وعــدم مناســبة األجــواء؛ 
ــعت شــبكة املربعــات حتــى بلغــت مســاحتها 70م2 مــن أربعــة  ُوسِّ
خطــوط أساســية بطــول ١0 أمتــار وبلــغ عــرض املســارات بينها 
١.5 م، واســتعني بالشــبكة إطــار عمــل مرجعــي، وأخــذ مــن 

حولهــا عينــات وحفــرت بقــع حتــى انكشــفت أرضهــا البكــر.

اليومــني  يف  البريطانــي  الســعودي  الغــوص  فريــق  اســتمر 
التاليــني يف رفــع العينــات وجمعهــا وتوســيع التنقيــب داخــل 
منطقــة املســح؛ ســاهم يف ذلــك  ثالثــة قــوارب أحدهــا مــن 

)اللوحــة 2.٣(. بفرســان  احلــدود  حــرس 

II ٥.٢ قماح

قمــاح  جزيــرة  يف  اخلميــس  يــوم  امليدانــي  العمــل  انطلــق 
ــد  ــم م ــه، ث ــات من ــع عين ــف غــارق؛ لرف مســتهدفاً مدخــل ُكهي
خــط أساســي مســافة 7 م مــن الكهيــف شــرقاً إلــى األســفل، 
ــراد  ــا، واســتمر أف ــوب لشــفط الرواســب وإزالته ــزال األنب وإن
الفريــق الســعودي يف العمــل؛ الكســابهم خبــرة علــى كيفيــة 
اســتعمال أنبــوب الشــفط )اللوحــة ٣.4ج( وجمــع عــدد )١5( 
عينــة ضــم بعضهــا كميــة مــن أصــداف احملــار املأكــول وحصــى 

داكــن اللــون متنوعــاً )اللوحــة ٣.6ج(.

III ٦.٢ سولني

جــرت آخــر عمليــات الغطــس يف أرخبيــل ســولني، ووســعت 
مربعــات التنقيــب ورفعــت منهــا بعــض العينــات؛ حيــث حفــرت 
مناطــق يحتمــل أن بهــا آثــار مندفنــة حتــى انكشــفت األرض 
البكــر علــى طــول اخلــط الرئيــس الشــمالي، وبــرزت مــواد 
رماديــة اللــون داكنــة ومــواد مبّقعــة باألســود ملتحمــة علــى 
مرجــان؛ رمبــا أن هــذه البقــع الســوداء مخلفــات نــار، ورفعــت 
عينــات مــن قــاع البحــر لتحليلهــا وأخــرى  مــن رواســب قريبــة 

منهــا.

كان مــن املزمــع تنفيــذ الغطــس لدراســة قنــاة قدميــة جــداً 
تنطلــق مــن حتــت القنــاة الرئيســة يف مينــاء فرســان؛ لكــن 
الظــروف اجلويــة حالــت دون ذلــك، واســتهدف الغــوص معاينــة 
ــاة ودراســتها ومعرفــة إن كان قــد انحســر البحــر  حــواف القن

عــن األراضــي املغمــورة، وســوف يســهم مســح تضاريــس امليــاه 
والوقــت  املعــدات  توفــرت  إن  املنطقــة  دراســة  الضحلــة يف 

ــالزم. ال

٣. تقرير عن اليابسة

ركــز العمــل علــى اليابســة عــام 20١4م علــى تــاليف ثغــرات 
ــه يف آخــر موســم.  ــات املرصــودة وربــط العمــل مبــا قبل البيان
كانــت أول مهمــة هــي زيــارة املواقــع املعروفــة مجــدداً ؛ ليــرى 
املــاء.  مواقــع حتــت  مــن  مــا يصادفــه  علــى  أمثلــة  الفريــق 
وبتدريــب الفريــق علــى ذلــك انطلــق املســح باملــزواة اإللكترونيــة 
)توتــال ستيشــن( لقيــاس حــدود حفريــات العــام املاضــي يف ١8 
 JE0086 موقًعــا، وانتهــى العمــل يف محطتــني إحداهمــا علــى
يف اجلهــة الشــرقية، واألخــرى علــى JW١807 جلميــع املواقــع 

ــة. يف اجلهــة الغربي

تالفــى الفريــق عــدة فــوارق وفجــوات يف املســح ومعاجلتهــا 
مــن مناطــق يف  ال ســيما وســط خليــج جنبــة ومــا تداخــل 
خليــج جنبــة الشــرقي والغربــي وهــي تقــع بــني محطــة حتليــة 
امليــاه وأشــجار بجنبــة الغربيــة؛ إذ لــم يقــف عليهــا الفريــق 
واليتضــح أكثرهــا علــى صــور األقمــار االصطناعيــة، واضطــر 
ــة شــريط الســاحل هــذه وتســجيل أي  ــى التحقــق مــن ناحي إل
موقــع فيــه، وعثــر علــى عــدد )24( موقعــاً لــم مُتســح مــن قبــل 

امتــازت بتكويناتهــا ومعاملهــا الطبيعيــة.

ووقــف  ســقيد،  بشــرقي جزيــرة  املواقــع  أيضــاً  ترصــد  لــم 
الفريــق عليهــا لتطبيــق مــا يظهــر علــى صــور األقمــار علــى 
ــني  ــع )اللوحــة ٣.6هـــ(، وتب ــد مــن وجــود املواق ــع والتأك الواق
وجــود عــدد )50( موقعــاً ســجلت خصائــص عــدد منهــا ورفعــت 

عينــات منهــا لتحليلهــا )اللوحــة ٣.6د(.

٤. النتائج واالستنتاجات األولية

بلغ عدد الغطســات يف املوقعني )٩4( غطســة وذلك لســبر قاع 
البحــر ومســحه ورفــع عينــات منــه.  وركــزت منهجيــة الدراســة 
يف أرخبيــل ســولني علــى رصــد عينــات مــن مقاطــع الطبقــات 
أفقيــاً وعموديــاً ، وحفــر القــاع حتــى األرض البكــر للكشــف عن 

دراسة اآلثار الغارقة بجزر فرسان )١4٣5هـ/20١4م(
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ــم كثيــراً  ــا الكائنــات؛ لكــن الفريــق اهت ــوان وبقاي اختــالف األل
بالبحــث عــن أدلــة علــى مخلفــات النشــاط البشــري كالفحــم أو 
األصــداف واملأكــوالت البحريــة أو األدوات األثريــة، وتبــني مــن 
العينــات وجــود طبقــة علويــة رمليــة يليهــا مــن األســفل طبقــة 
أخــرى مــن األصــداف تراكمــت علــى نبــاوة مــن مرجــان متكتــل، 
وســجلت مــواد عضويــة مبواقــع مختلفــة حــول طبقتــي الرمــل 
واألصــداف، واســتعمل أنبــوب الشــفط إلزالــة الرواســب ورفــع 

عينــات مــن بــني شــقوق شــعب املرجــان.

وبالغــوص يف امليــاه العميقــة شــرقي منطقــة املســح تبــني أن 
طبقــة رواســب الرمــل واألصــداف ومخلفاتهــا هــي أرق طبقــة، 
وأن أســمك طبقــة هــي شــعب املرجــان حتــت األصــداف موالية 
األرض البكــر، وتظهــر طبقــة الرواســب علــى علــو خمســة 
شــعبة  تســترق  فيمــا  ســميك  بشــكل  الغــرب  ناحيــة  أمتــار 
املرجــان علــى األرض البكــر. ووثقــت بقــع رماديــة داكنــة علــى 
مســافة خمســة أمتــار بأقصــى شــمالي خــط األســاس بشــبكة 
ــع شــعب املرجــان رمبــا منــت  املربعــات منتشــرة بأســفل طوال
األخيــرة عقبهــا، وقــد تكــون هــذا البقــع قبــل ارتفــاع منســوب 
ميــاه البحــر أو كانــت بقايــا حريــق أو مشــب نــار. وجمعــت 
عينــات مــن ســطح قــاع البحــر لتحليلهــا، وكانــت شــعب املرجــان 

ــم تبــرز يف حفــر املربعــات األخــرى. ــة بأمكنتهــا ول امللون

قمــاح جلمــع  جزيــرة  علــى  منهجــي  أســلوب  تطويــر  جــرى 
عينــات مــن مربــع مت حفــره باملعــاول، واســتعني بأنبــوب شــفط 
الرواســب فشــوهدت طبقــة رمــل رقيقــة تغطــي منحــدراً أمــام 
ــار  ــى 7 أمت ــه ١.5 إل ــى مســافة من مدخــل الكهــف؛ وحفــر عل
حتــى بــرزت األرض البكــر علــى عمــق تــراوح مــن 20-٣0ســم ؛ 
بيــد أن طبقــة الرواســب كانــت ســميكة أمــام الكهــف، وجمعــت 
عينــات مــن أعمــاق تراوحــت بــني ٣0-50ســم؛ ضمــت خليطــاً 
مــن األصــداف واحلجــارة املتفاوتــة ســوف جتــري دراســتها 
البــر بشــمالي ســقيد عــدد )50(  وحتليلهــا، وشــوهد علــى 
كومــة مــن األصــداف، إضافــة ملــا مســح مــن خليــج جنبــة 
)غربــي جنبــة الشــرقية( وعثــر بــه علــى عــدد )24( كومــة مــن 

األصــداف.

اختتــم فريــق الغــوص العمــل امليدانــي بتنفيــذ تســعة أيــام مــن 
الغطــس ويومــني مــن املســح ألكــوام األصــداف علــى اليابســة 

الفريقــني  بلــغ عــدد غواصــي  العينــات؛  بفــرز  أيــام  وثالثــة 
وتعلمــوا  مًعــا  تدّربــوا  والبريطانــي )١2( غواصــاً  الســعودي 
مــن بعضهــم وتبادلــوا اخلبــرات، وشــاركهم عــدد )١١( عضــواً 
ــاء الغطــس: ثالثــة منهــم مــن حــرس احلــدود  لدعمهــم يف أثن
بفرســان وطاقــم مــن البلديــة علــى ســتة قــوارب مختلفــة، وبلــغ 
عــدد مــرات الغــوص إجمــاالً )٩4( غطســة خــالل )64( عمليــة 
رفــع خاللهــا عــدد )١02( عينــة متهيــداً لشــخلها وتنقيتهــا 

ــا. وتقييمه

وتركــت جميــع العينــات املختلفــة لتجــف يف أثنــاء حفريــات 
املواقــع الغارقــة متهيــداً لفرزهــا وتنقيتهــا وحتليلهــا، واختيــرت 
منهــا عينــات حــرزت يف أكيــاس وأرســلت إلــى اململكــة املتحــدة 

لتحليلهــا يف مختبــرات جامعــة يــورك.



مقدمة

ــي املشــترك  ــة للمشــروع الســعودي األملان ــث مهم ــت ثال انطلق
ــر مــن عــام 20١5م ملــدة أســبوعني، لدراســة واجهــة  يف فبراي
البحــر وموادهــا الثقافيــة علــى امتــداد الســيف البحــري بــني 
رابــغ والشــعيبة، ومســتهدفة رصــد موقعــي حطــام قدميــني 
و   20١2( موســمي  أثنــاء  يف  اكتشــفا  قــد  كانــا  وتوثيقهمــا 
20١٣م(، وكــذا إلجــراء أول تقييــم للموقعــني احلديثــني، وقــد 
ركــز العمــل هــذا العــام علــى تدريــب فريــق وزارة الســياحة 

ــوص. ــى الغ عل

نبذة

اســتهدف مشــروع »املالحــة والتجــارة عبــر البحــر األحمــر 
ــة  جلامعــة فيليبــس مباربيــرج األملانيــة رســم خرائــط منوذجي
ألي مواقــع أثريــة وتاريخيــة بــني رابــغ والشــعيبة وتوثيقهــا علــى 
ــا )اللوحــة  ــاً شــماالً عــن جــدة وجنوبه مســافة ١20 كــم تقريب
4.١أ( أي مايقــارب 240 كــم شــملت حطــام ســفن ومرافــئ 
بهــا مســاكن كانــت علــى صلــة باملالحــة  ومراســي وهجــراً 
البحريــة، ويســتهدف املشــروع أيضــاً إنشــاء منــوذج لــدروب 
التجــارة ومســالكها والنقــل البحــري يف البحــر األحمــر مــن 
خــالل الدمــج بــني أدلــة اآلثــار ومصــادر التــراث والنقــوش 
الصخريــة ، ووضــع املشــروع ضمــن دراســاته اجلارية-ومــا 
توفــر مــن مصــادر -التطــرق إلــى الســلع التجاريــة والتجــار 
ودروب  والصــادرات  الــواردات  أهميــة  ودراســة  الشــركاء 
التجــارة اإلقليميــة والبعيــدة وارتيــاد املوانــىء موســمياً ودروب 

شــحن البضائــع ومســالكها.

غارقـة  مواقـع  دراسـة  علـى  السـابقة  املواسـم  ثالثـة  ركـزت 
اختيرت بني شـعاب املرجان يف مغرق السـفينة »إليزا« بشـمال 
غربـي جـدة. وقـد جـرى الوقوف على شـعب املرجان ومعاينتها 
وكـذا  محتملـة  مسـالك  أو  بحريـة  دروب  بهـا  يوجـد  فرمبـا 
معرفـة نواحيهـا اخلطـرة. وتبـني مـن خالل خرائـط املالحة أن 

مايظهـر عليهـا هـي فعـاًل احتمـاالت عـن حطـام سـفن.

أهمية املشروع

لــم يكتشــف أثريــاً الســاحل الشــرقي مــن البحــر األحمــر حتــى 
اآلن، ولــم يكــن باإلمــكان حتديــد مرافــق للموانــئ الرئيســة مثل 
عينونــة١ أو الشــعيبة2، ولــم تبــدأ دراســة اآلثــار املغمــورة علــى 
ســاحل اململكــة العربيــة الســعودية إال مؤخــًرا٣؛ ولــم يعــرف عــن 
نشــأة جــدة ســوى القليــل؛ إاّل أنهــا مدينــة علــى ســاحل اململكــة 
ــم  ــم تذكرهــا املصــادر القدميــة ول ــت نفســه ل ــاء يف الوق ومين

جتــِر عليهــا بحــوث أثريــة.

تشــير آخــر النتائــج إلــى تــردد الســفن القادمــة مــن البحــر 
االبيــض املتوســط علــى هــذا الســاحل باجلزيــرة العربيــة إبــان 
العصــور القدميــة؛ ويبــدو أن بقايــا شــحنة إحــدى الســفينتني 
ــاء شــرم أبحــر  ــى شــعب مرجــان مبدخــل مين ــني عل املتحطمت
شــمالي جــدة هــي انطالقــة واعــدة الستكشــاف تاريــخ التجــارة 

البحريــة علــى ســاحل اململكــة.

التدريب : الغوص وطرق مسح اآلثار الغارقة

جنــح فريــق املشــروع يف صقــل مهــارات غواصــي فريــق وزارة 
الســياحة الســعودية حســب تعليمــات برنامــج تدريــب الغــواص 
املبتــدئ )اللوحــة 4.١ب(4، وعقــب إكمالهــم التدريــب بنجــاح5 
وممارســة طــرق العمــل األثــري املختلفــة أتيحــت لهــم الفرصــة 
للمشــاركة يف العمــل علــى طــرق دراســة اآلثــار الغارقــة، والبــد 
مــن االســتمرار يف تدريــب أعضــاء الفريــق الســعودي حتــى 
يحصلــوا علــى شــهادة غــواص دولــي، كمــا ارتبــط تعليمهــم 
علــى اآلثــار الغارقــة بالغــوص وتدريبهــم عليهــا باحلــرص علــى 

ســالمتهم وإجنــاح العمــل.

جراف 2000: ١١٩2. ١١٩4؛ نابو 20١0: ٣٣5؛ سيالند 20١4: ٣8٣  ١
هوتنج ١٩84.  2

20١2؛  كوبــر-زازارو  20١4؛  الشــارخ-بيلي  20١١؛  بيلي-الشــارخ   ٣
.20١5 بدرســون 

االحتاد الدولي لأنشطة حتت املاء.  4
CMAS* تشير النجمة إلى تدريب الفرد على الغوص.  5

تقرير عن البحث األثري يف اآلثار املغمورة باملياه قبالة ساحل جدة )١٤٣٦هـ / ٢٠١٥م(

وينفريد هيلد ، ميكايال رينفيلد ، جيرد كنيبل ، مهدي القرني، عمر عبدالكرمي، فارس حمزي
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ســـالمته  علـــى  حفاظـــاً  مجموعـــات  إلـــى  الفريـــق  ُقّســـم 
ــق  ــم كل فريـ ــث ضـ ــب بحيـ ــن التدريـ ــوى مـ ــتفادة القصـ واالسـ
عضويـــن أملانـــي وســـعودي مـــن وزارة الســـياحة، واختيـــرت 
ــة  ــو الهيئـ ــرة عضـ ــب خبـ ــا حسـ ــوص فيهـ ــددة للغـ ــاق محـ أعمـ
تراوحـــت بـــني ١0 و ٣0 م فتمكـــن الفريـــق بهـــذه الطريقـــة 
مـــن دراســـة شـــعاب املرجـــان وماحولهـــا علـــى أعمـــاق مختلفـــة، 
وعـــدم خـــروج الغـــواص إلـــى ســـطح الســـفينة، وتتـــرك مكانـــه 
ــده  ــم بعـ ــة 4.١ج( ثـ ــر )اللوحـ ــاء البحـ ــطح مـ ــى سـ ــة علـ عوامـ
ـــع راصـــدة  ـــد املواق ـــات بنظـــام حتدي ـــات العوام تســـجل إحداثي
مســـار دقيـــق لتحـــركات فريـــق املســـح. وقـــد متكـــن الفريـــق مـــن 
مســـح مواقـــع الحتمـــال وجـــود اآلثـــار بهـــا وتصويـــر خريطـــة 
مفصلـــة لهـــا، ويحـــدد املشـــرف لـــكل فريـــق وقـــت الغـــوص 
ــا  ــزول إليهـ ــى النـ ــه علـ ــاق وقدرتـ ــب األعمـ ــح حسـ ــدة املسـ ومـ
ـــاج الغـــواص فيهـــا إلـــى  ـــواٍح ال يحت حســـب ظـــروف البحـــر يف ن
ـــى عمـــق  ـــه، وال يتوقـــف إال عل ـــف الضغـــط علي التوقـــف لتخفي
خمســـة أمتـــار مـــع وجـــود غـــواص اإلنقـــاذ دائمـــاً علـــى مـــن 
ــة. ــاعدة عاجلـ ــارىء أو تقـــدمي مسـ ــباً ألي طـ ــفينة6 حتسـ السـ

تســاعد امللوحــة العاليــة ودفء ميــاه البحــر علــى منــو شــعاب 
املرجــان؛ ممــا يؤثــر علــى حطــام الســفن القدميــة فيصعــب 
معــه التعــّرف علــى جــرار األمفــورات ومتييزهــا وغيرهــا مــن 
ــل  ــد هــذا احلــد؛ ب ــى احلطــام، وال يقــف األمــر عن ــة عل األدل
إنــه مــن الصعــب علــى أجهــزة االستشــعار الفاعلــة يف املناطــق 
ــاس املغناطيســية أو ماســح قــاع البحــر أو  ــل: مقي ــة مث الرملي
ســابر رواســب القــاع االســتعانة بهــا يف مســح شــعاب املرجــان 
نظــراً لقســاوة أســطحها العاكســة، لــذا، البــد ملختــص اآلثــار 
أن يفحــص شــعاب املرجــان وماحولهــا بالعــني املجــردة بدقــة 
اســتعمال  مــن  الســعودي  الفريــق  اســتطاع  وقــد  وعنايــة، 
تقنيــات اآلثــار الغارقــة وتطبيقهــا حتــت امليــاه وتبــني أن أنســب 
عمــق للعمــل فيــه هــو ١5م، ومــن أهــم مــا تعلمــه الفريــق مــن 
مهــارات هــي قيــاس األشــياء حتــت امليــاه ورســمها، وبنــاًء عليــه 
اســتعملت طريقتــان لتحديــد األثــر املــراد ثــم حســاب التثليــث 
املســاحي علــى اليابســة بالتدريــب أوالً ثــم تطبيقــه الحًقــا علــى 

ــان 4.2أ، ب(. ــة )اللوحت ــع الغارق املواق

 GUV-R( جرت عملية الغطس وفقاً لتعليمات السالمة وإجراءاتها  6
 )1221

نتائج مسح النواحي الغارقة

ركـزت آخـر مهمـة علـى دراسـة موقعـني عثـر عليهمـا عامـي 
»العوامـة  و  احلمـراء١«  »العوامـة  وهمـا:  20١2و20١٣م، 
احلمـراء2« يف مغـرق السـفينة إليـزا، ومـن حسـن احلـظ بقـاء 

بهمـا. املسـاس  دون  الغـوص  هـواة  واسـتمرار  املوقعـني 

موقع العوامة احلمراء١

بــــ«  تســميته  ومتــت   )4.٣ )اللوحــة  احلطــام  هــذا  اكتشــف 
العوامــة احلمــراء١«، والــذي يقــع يف ناحيــة رمليــة بشــعاب 
مرجــان عــام 20١2م علــى عمــق ١5م تقريبــاً؛ فقــد عثــر فيهــا 
علــى جــرار أمفــورة متناثــرة وحجــارة البازلــت7 حيــث ارتطمــت 
قــد  الرمــال  أن  ويبــدو  املرجــان وغرقــت،  بشــعب  الســفينة 
طمرتهــا بحمولتهــا ولــن يتضــح هــذا إال بالتنقيــب هاهنــا. 
وقــد اســتخرجت شــقفتا جــرة أمفــورة وأرســلت إلــى املتحــف 
)اللوحتــان  الريــاض لدراســتها وحتليلهــا بدقــة  الوطنــي يف 

ب(. 4.4أ، 

لــم تنتــِه دراســة هــذا املوقــع بعــد وتشــير الدالئل حتــى اآلن إلى 
أن هــذه األمفــورات مــن ســفينة كانــت قــد حتطمــت يف أواخــر 
ــني  ــي البحــر املتوســط. وتب ــن غرب ــة م ــي قادم ــد الرومان العه
مــن شــقف جــرة األمفــورة Dressel 20 أنهــا تــؤرخ بالقــرن 
الثالث-الرابــع ميــالدي8، كمــا اتضــح أن حمولــة الســفينة كانت 

زيتــاً مــن جنوبــي أســبانيا.

موقع العوامة احلمراء٢

كان فريــق الغــوص يبحــث حــول شــعب املرجــان عــن أدلــة 
أخــرى علــى حطــام الســفينة مبوقــع العوامــة احلمــراء١، حيــث 
اكتشــفت بالصدفــة   )اللوحــة 4.4ج( بشــرقي شــعبة املرجــان 
علــى عمــق تــراوح مــن ٩ إلــى ١5م جــرار أمفــورات العالقــة لها 

رمبــا اســتعمل بعــض احلجــارة حتــى وقــت قريــب فيمــا اســتعملت   7
الكبيــرة منهــا والطــوب حتــى صفــاح احلجــارة كان يســتعملها أصحــاب 
قــوارب صيــد الســمك مبثابــة مــراٍس عثــر علــى مثلهــا يف مواقــع 

أخــرى.
مارتن كلتشر ١٩87: 55 شكل 28  8
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ــة اخلــزف وشــقف  ــر أوعي مبوقــع «العوامــة احلمــراء١«، وتناث
م2،   450 بلغــت  مســاحة  علــى  البازلــت  وحجــارة  األوانــي 
ــوط بهــا )اللوحــة  ــة مــازال حبلهــا مرب ــة حديث ومرســاة حجري

ــني. ــى ضرب ــة عل 4.5أ( وجــاءت األوعي

تطابقــت أضلــع جــرة األمفــورة جزريــة الشــكل مــع جــرة أمفورة 
ــرة الرومانيــة٩ )لوحــة 4.5ب( وقــد  «العقبــة« مــن أواخــر الفت
أكــدت الدراســات العلميــة١0 علــى مجاميــع خــزف »العقبــة/
ــاج  ــاً إلنت ــت هــي مصنع ــاء كان ــة املين ــأن مدين ــر« ب ــة والظف آيل
جــرار األمفــورة، وبفحــص عينــات مــن خــزف موقــع »العوامــة 
احلمــراء2« باملجهــر اتضــح تنــوع أنســجتها مــن حمــراء داكنــة 
ــن  ــا م ــى أنه ــدل عل ــراء مخضــرة ممــا ي ــى صف ــي إل ــى رمل عل
العينــات  عــن  األمــالح١2  إزالــة  جتــري  وســوف  العقبــة١١، 
ودراســتها علميــاً للتأكــد مــن صحــة هــذا االفتــراض، رمبــا 
اســتخدمت جــرار األمفــورة يف نقــل )اجلــاروم( وهــي صلصــة 
الســمك أو الزيــت أو اخلمــر أو غيرهــا مــن املنتجــات مثــل 
ــات  ــل عين ــل أن يســفر حتلي ــى أم ــه أو املكســرات١٣؛ عل الفواك
اخلــزف يف هــذا املوقــع لإلجابــة علــى هــذا التســاؤل، وامتــاز 
النــوع اآلخــر مــن األوعيــة بأشــكالها الكرويــة )اللوحــة 4.5ج(  
وترســبت األحيــاء البحريــة علــى مقابضهــا ورقابهــا؛ رمبــا 
كانــت مطــارة مــاء كبيــرة ألحــد احلجــاج وهــي مــن أوعيــة 

ــة١4. النقــل مــن العقب

ــى  ــق أن موقــع احلطــام املفتــرض يــدل عل ــم الفري وحســب عل
والقــرن  اخلامــس  القــرن  بــني  الزراعيــة  املنتجــات  جتــارة 
الســابع امليــالدي؛ ويعــد هــذا املوقــع - »العوامــة احلمــراء 2« 
أحــد األدلــة علــى وجــود درب بحــري أو مســلك مــن العقبــة 
إلــى مينــاء علــى ســاحل شــبه اجلزيــرة العربيــة أو إلــى وجهــة 

يف احمليــط الهنــدي.

وايتكــوم ١٩٩4: 2٣؛ 24 شــكلi، ملــكاوي وآخــرون ١٩٩4: 45٩ شــكل   ٩
.460 ١0e؛ 

ريث وآخرون 20١٣.  ١0
راجــع الدراســات العلميــة وحتليــل أنســجة املــواد وتركيبهــا : ريــث   ١١

 .٣24-٣22  :20١٣ وآخــرون 
حفظــت العينــات أوالً يف ميــاه ماحلــة ثــم تغييرهــا تدريجيــاً مبــاء   ١2

فشــيئاً. تــذوب رواســب األمــالح شــيئاً  كــي  عــذب 
وايتكــوم ١٩٩4: 24؛ ملــكاوي وآخــرون ١٩٩4: 46٣؛ باركــر ١٩٩8:   ١٣

.٣٩8  :2004 تومبــر  ٩5f؛   :200٣ دولنــكا  ٣8٩.؛ 
456؛   :١٩٩4 وآخــرون  ملــكاوي  شــكلh؛   24  :2٣  :١٩٩4 وايتكــوم   ١4

.١0١ 45٩شــكل 

البحث يف حطام السفن احلديثة
ثمــة إرث ثقــايف قــدمي مــدّون علــى خرائــط البحــر أو معــروف 
لــدى الغواصــني مــن أهالــي املنطقــة؛ اســتهدفت املهمــة األولــى 
الوقــوف علــى حطامــي ســفينتني حديثتــني جتــري دراســتهما 
مســتقباًل )اللوحــة 4.6(، ومعرفــة أهميــة احلطــام تاريخيــاً 
وســياحياً وتقييمــه وأنــه ليــس إرثــاً قدميــاً لكنــه مــزار ســياحي 
مشــهور للغــوص فيــه، وتكمــن أهميــة العمــل يف حمايــة حطــام 

الســفن بصفتــه تراثــاً ثقافيــاً غارقــاً.

الترميم والصيانة

عثــر علــى جــزء مــن جــرة أمفــورة )اللوحــة 4.4ب(  مبوقــع 
»العوامــة احلمــراء ١«، وأودعــت املتحــف الوطنــي بالريــاض 
ببعــض  ظاهرهــا  اكتســاء  واتضــح  وترميمهــا،  لصاينتهــا 
زمنــاً  البحــر  مليــاه  تعرضــت  حيــث  واألصــداف  املرجــان 
فحجبــت  وظاهرهــا  باطنهــا  اجليــر  غطــى  فيمــا  طويــاًل، 
زخارفهــا، واســتعملت تقنيــات الصيانــة والترميــم مبختبــرات 
وزارة الســياحة إلزالــة طبقــة اجليــر بعنايــة عــن اجلــرة حتــى 

زخارفهــا.  تنخــدش  أو  التتضــرر 

كانــت اجلــرة بحالــة جيــدة وغمــرت يف مــاء مقطــر إلزالــة 
األمــالح عنهــا واحليلولــة دون ترســبها، ونظفــت مــن عوالــق 
األمــالح مــع تغييــر امليــاه املقطــرة بــني الفينــة واألخــرى، ونظف 
واملكاشــط  واألشــكال  األحجــام  مختلفــة  بأزاميــل  ســطحها 
ومنشــار كهربائــي متعــدد الــرؤوس ومزيلــة الرواســب )اللوحــة 

ــة الشــديدة بســالمة اجلــرة. ــع العناي 4.7(، م

تنويه

موقعــي  مــن  اخلــزف  مــن  عينــات  العــام  هــذا  يف  رفعــت 
»العوامتــني احلمراويــن ١و2«، وأزيلــت عنهــا رواســب األمــالح 
وســوف يجــري حتليلهــا علميــاً وفحــص ماعلــق بهــا مــن مــواد 
ــة، ومــن املتوقــع يف ضــوء هــذه التحليــالت أن تكشــف  عضوي
عن تاريخ هاتني الســفينتني وشــحنتيهما، وتســتهدف الدراســة 
يف املهمــة املقبلــة البحــث عــن آثــار املالحــة البحريــة القدميــة 
علــى ســاحل اململكــة، وســوف تُفحــص األدلــة القائمــة اآلن 
بدعــم مــن وزارة الســياحة، واالســتمرار يف تدريــب موظفيهــا 

البحث األثري يف اآلثار املغمورة قبالة ساحل جدة )١4٣6هـ/20١5م(
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علــى الغــوص، والتعامــل مــع اآلثــار الغارقــة، وإنشــاء مركــز 
ــوزارة. ــة يف ال ــار الغارق بحــوث لآلث

اخلالصة

ــى دروب الشــحن  ــار شــحيحة حتــى اآلن عل ــة اآلث مازالــت أدل
مــن  يزيــد  ممــا  اململكــة؛  ســواحل  امتــداد  علــى  ومســالكه 
أهميــة هــذا املشــروع؛ لدراســة تاريــخ شــرقي البحــر األحمــر 
وتكللــت  املغمــورة،  اآلثــار  عــن  العلميــة  األســاليب  بأحــدث 
اجلهــود بالنجــاح بالعثــور علــى أول دليــل علــى وجــود درب 
شــحن البضائــع علــى امتــداد ســاحل البحــر للمملكــة، واســتدل 
الفريــق علــى احلطــام مبوقــع « العوامــة احلمــراء١« بعثــوره 
علــى عــدة جــرار أمفــورة مــن القــرن الثالــث أو الرابــع ميــالدي، 
وبنــاء علــى هــذا، فــإن هــذا املوقــع يعــد أقــدم حطــام عثــر عليــه 
حتــى اآلن وجــرى توثيقــه والــذي يحكــي عــن جتــارة كانــت تأتــي 
ــى الســاحل الشــرقي  ــي البحــر األبيــض املتوســط إل مــن غرب

للبحــر األحمــر.

وعثــر أيضــاً ضمــن حطــام موقــع » العوامــة احلمــراء2« علــى 
لقــى قليلــة متناثــرة شــاهدة علــى درب جتــاري مــن أواخــر 
العهــد الرومانــي؛ يبــدأ مــن العقبــة متطــاوالً ســواحل اململكــة 
ــن  ــة الســفينتني لك ــد وجه ــم تتضــح بع ــدب، ول ــاب املن ــى ب حت
يظهــر أنهمــا قــد جنحتــا ثــم ارتطمتــا بشــعاب املرجــان يف 
أثنــاء محاولــة دخولهمــا شــرم أبحــر؛ ويُتوقــع مــن الدراســات 
واالكتشــافات مســتقباًل أن تكشــف عــن أدلــة أخــرى لرســم 
الســفن  رســو  وموانــىء  ودروبــه  البحــري  الشــحن  مســالك 

والســلع وأصحابهــا.



ملخص

أجــرى فريــق مشــترك مــن وزارة الســياحة وجامعــة نابولــي 
و20١6م   20١5 عامــي  خــالل  الغارقــة  اآلثــار  عــن  مســحاً 
بــني ينبــع البحــر وأملــج علــى ســاحل البحــر األحمــر باململكــة 
العربيــة الســعودية؛ وذلــك بحثــاً عــن حطــام ســفينة قــد شــوهد 
ســابقاً بإحــدى شــعاب املرجــان قبالــة ســاحل أملــج. وقــد عثــر 
ــاً  ــدت كومــة مــن ألــف جــرة تقريب ــاه وب ــه شــاخصاً يف املي علي
كبيــرة  حفــظ  بجــرار  منتصفهــا  واكتــظ  الســفينة  مبؤخــرة 
واحتشــدت كــؤوس مــن اخلــزف الصينــي األزرق واألبيــض يف 
ميمنتهــا يف األمــام. وتبــني مــن اخلــزف الصينــي أن احلمولــة 
تعــود إلــى منتصــف القــرن الثامــن عشــر امليــالدي، رمبــا كانــت 
ألحــد التجــار علــى غــرار حطــام ســفينتي جزيــرة ســعدانة 
وشــرم الشــيخ كانتــا قــد أجريــت دراســات عليهمــا مســبقاً 
يف مصــر، وعثــر أيضــاً مــن بــني شــحنة الســفينة علــى شــقف 
مــن أحــواض وزجاجــات وقشــور جــوز الهنــد وأمتعــة شــخصية 
وغاليــني تدخــني مــن اخلــزف. ويستشــف مــن حمولتهــا مزاولة 
التجــارة بــني مصــر واجلزيــرة العربيــة قبــل توســع أوروبــا يف 
ــرة يف  ــى فت ــم تتطــرق إل ــع أن الدراســات ل ــر؛ م البحــر األحم
تاريــخ البحــر األحمــر بكفايــة؛ لذلــك يعــد حطــام ســفينة أملــج 
ذا قيمــة تاريخيــة مهمــة مــع إمكانيــة إجــراء دراســة علميــة 
ــوزارة والطــالب  ــب منســوبي ال ــد وتدري ــدى بعي ــى م ــه عل علي

علــى الغــوص أيضــاً.

ــى الســفن  ــن عشــر عل ــرن الثام ــون خــالل الق ــن العثماني هيم
الشــراعية الكبيــرة للتجــار املصريــني أو للحكومــة العثمانيــة 
نفســها أو ســفن الوقــف اخليــري مــع حتييــد وصــول األوروبيني 
إلــى موانــئ البحــر األحمــر )ويــك 20١2؛ 20١6( ويبــدو أن 
بعــد مقارنتــه  التاريخيــة  الفتــرة  هــذه  أملــج ضمــن  حطــام 

بحطــام ســفينتي ســعدانة وشــرم الشــيخ.

يشــبه كثيــراً حطــام ســفينة أملــج احلطــام يف شــرم الشــيخ 
وجزيــرة ســعدانة إذ جــرى التنقيــب فيهمــا توالياً يف ســبعينيات 

القــرن املاضــي )ربــان ١٩7١( ويف التســعينيات )وارد 2000 
و 200١( وبقــي منهــا قــالل وخــزف صينــي؛ وقــد اســتدل 
ــت  ــالث كان ــة الســفن الث ــن خــالل اخلــزف أن وجه ــق م الفري
شــماالً. وتختلــف صناعــة هــذه الســفن عــن احلديثــة مــن حيــث 
هياكلهــا وأجزاؤهــا اخلشــبية كرافدتهــا األساســية مثــاًل؛ ومــن 
هنــا الميكــن اخلــوض يف بنــاء الســفن فرمبــا صنعــت بطريقــة 

لــم تكــن مألوفــة جــداً.

ى حطــام الســفينة يف أملــج علــى اســم املدينــة وهــي أقــرب  ُســمِّ
شــيء لــه علــى مســافة 2٣0 ميــاًل بحريــاً شــمالي مينــاءي جــدة 
ومكــة، و١٣0 ميــاًل شــمالي مينــاءي ينبــع واملدينــة، ويضــم 
احلطــام شــعاباً مــن املرجــان متتــد مســافات وهــي متفرقــة بــني 
ــوب  ــى اجلن ــاًل إل ــى مســافة ١2 مي ــدة عل شــعاب شــيبارة املمت
واجلنــوب الشــرقي، وعلــى مســافة 20 ميــاًل بحريــاً جنــوب 
شــرقي جزيــرة جبــل حســان، وعلــى مســافة 20-2٣ متــراً 
ــى ضــوء  شــرقي الشــعاب املنفــردة )اللوحــة 5.١أ(، وتبــني عل
كتــاب البحــر األحمــر وخليــج عــدن عــام ١٩00 وجــود مســلك 
بحــري بــني شــعاب شــيبارة وغــادي كانــت قــوارب األهالــي تعبر 
مــن خاللهــا؛ بيــد أنهــا ضيقــة جــداً الميكــن للســفن األوروبيــة 

املــرور مــن بينهــا.

أن  أيضاً  األحمر وخليج عدن عام ١٩00  البحر  كتاب  وذكر 
تتوقف  كانت  احلجاز  وموانىء  السويس  بني  العابرة  السفن 
بجزيرة جبل حسان )توشرير ١٩٩7: 50( لتتزود من مناطق 
الداخل باملاء واألغنام واألخشاب نظراً لقلة مياه اآلبار على 
اجلزيرة واالكتفاء مبا يجلب من اليابسة، ويرجح أن التاجر قد 
رسا بسفينته على جزيرة جبل حسان قبل جنوحها وحتطمها 
ذلك  أثناء  يف  صادف  التاجر  أن  فرضية  يخالف  أمر  وهو 
الرياح الشمالية والشمالية الغربية والذ إلى ناحية على البحر 
ليتوقف ليلة فتحطمت هناك )يهب معظمها على مدار العام 
من البحر األحمر(،  اليعرف حتى اآلن عن سبب حتطمها، 
بهذه الناحية إلى دراية تامة ومعرفة  وحتتاج املالحة عموماً 

باجتاهات الرياح وعوائق شعاب املرجان اخلطرة.

مشروع البعثة السعودية اإليطالية
)املسح األثري حتت املاء حلطام سفينة غارقة قرب ساحل أملج( )موسمي ٢٠١٥ و٢٠١٦م(

 كيارا زازارو، روملو لوريتو، كيارا فسكونتي، مهدي القرني،
عبداهلل احلايطي، عمار الصيوان، فارس حمزي، وليد مزين
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ويستشــف مــن حمولــة الســفينة أنهــا كانــت مبحــرة مــن جنوبــي 
البحــر األحمــر إلــى املوانــىء املصريــة بشــمالي البحــر األحمــر، 
وكان مــن بــني الشــحنة خــزف صينــي يتجــه إلــى أســواق البحــر 
املتوســط، ويــرى الدكتور/علــي الغبــان أن عــدد القــالل ونــوع 
إبحــار  علــى  تــدل  الصنــع  مصريــة  الفخاريــة  املــاء  جــرار 
الســفينة مــن مصــر جنوبــاً إلــى مكــة لتســويق بضائعهــا علــى 

احلجــاج وابتيــاع ميــاه زمــزم.

تطــرق املؤلــف وارد )200١( إلــى خلــو حطــام الســفينة بجزيــرة 
ســعدانة مــن املدافــع؛ وهــو يســتبعد فرضيــة أن حمولتهــا كانــت 
مــن منتجــات اخلــزف الصينــي وغيرهــا مــن منتجــات احمليــط 
الهنــدي وانتقالهــا مباشــرة إلــى الشــرق، ويحتمــل أن احلطــام 
يف أملــج كان لســفينة تبحــر مــن جــدة يف البحــر األحمــر إلــى 
الســويس كمــا ذكــرت ذلــك الوثائــق العثمانيــة، ورمبــا جلــب 
التجــار الهنــود اخلــزف إلــى جنوبــي البحــر األحمــر؛ واشــتراه 
مــن جــدة جتــار الســفن يف أملــج، وتكمــن الصعوبــة يف حتديــد 
بقيــة احلمولــة ومصدرهــا أن مــن بينهــا أوعيــة كبيــرة رمبــا 
معدنيــة  أوعيــة  إلــى  إضافــة  ومائــه  الطاقــم  زاد  حلفــظ 
ــد. وســوف  ــة وكســر زجــاج وجــوز الهن ــني دخــان خزفي وغالي
تكشــف الدراســة علــى عينــات النبــات عــن طبيعــة معظــم 

ــع. البضائ

االكتشافات واملشروع

اكتشــف غواصــون هــواة حطــام ســفينة بأملــج وقــد تعــرض 
للنهــب؛ فمنعــت وزارة الســياحة الوصــول إليهــا عــدا الباحثــني؛ 
التــي  املغمــور  التــراث  حلمايــة  اليونســكو  التفاقيــة  وفقــاً 

صادقــت عليهــا اململكــة عــام 20١5م .

ويف عــام 20١5م، وجهــت وزارة الســياحة دعــوة إلــى جامعــة 
نابولــي إلجــراء مســح عــن اآلثــار الغارقــة يف ناحيــة بــني ينبــع 
وأملــج، وقــد انطلــق املســح خــالل موســمني يف شــهري ســبتمبر 
مــن عامــي 20١5م و20١6م وركــز العمــل آنــذاك علــى حطــام 
الســفينة بأملــج فقــط )اللوحــة 5.١أ( لضيــق الوقــت وتكلفــة 

اســتئجار قــارب مبعداتــه.

ــي ســبعة غواصــني ســعوديني  ــق الســعودي اإليطال ضــم الفري

وباحثــي آثــار مــن وزارة الســياحة وســتة أطقــم مــن شــركة 
)درمي ويفــر( وأربعــة غواصــني إيطاليــني معهــم مديــر الفريــق 

ــن. ــني ومصوري ــي وفني ــة نابول ــن جامع ــة م ومســاعده وطلب

بالصــور  املوقــع  ووثــق  موســمني،  خــالل  املنطقــة  ُمِســَحت 
ــه خريطــة رقميــة مــع تدويــن املالحظــات  ــو وأنشــئت ل والفدي
عــن حمولــة الســفينة وهيكلهــا وقياســاتها، ورفعــت عينــات مــن 
شــواخص خشــبها لتحليلهــا، وجــرى تدريــب الفريــق الســعودي 
على البحوث حتت املياه والتنقيب باســتعمال كاميرا، وصورت 
منطقــة املســح باألبعــاد الثالثيــة وأنتجــت علــى برنامــج الصــور 
املتحركــة )SfM(، وســجلت النقــاط املرجعيــة للموقــع، ثــم 
صــورت معالــم طبيعــة قــاع البحــر وتضاريســه ودمجــت علــى 
ماســح  االرتفاعــات الرقمــي )DEM(  مــع الصــور اجلويــة 
املعدلــة، إضافــة إلــى اخلريطــة الرئيســة للموقــع وتضاريســه، 
مــع رســم حطــام الســفينة وتفاصيلهــا وإبــراز أجزائهــا املختلفــة 

وجميــع مكونــات احلمولــة )اللوحــة 5.١ب(.

وجــرى يف املوســم الثانــي معاينــة شــحنة الســفينة وهيكلهــا، 
وصــورت موادهــا باألبعــاد الثالثيــة، ومت حفــر مربــع بأبعــاد 
)2×2( م2 بجنــوب غربــي املوقــع حيــث تعــرض للنبــش والنهــب 

وشــوهدت فيهــا شــقف كــؤوس مــن اخلــزف الصينــي.

حطام السفينة

بلـــغ طـــول املوقـــع أكثـــر مـــن 40م وعرضـــه ١6م حيـــث تراكـــم 
حطـــام الســـفينة وتناثـــرت بعـــض حمولتهـــا خاصـــة اجلـــرار، 
وكانـــت وجهـــة الســـفينة غربيـــة شـــرقية تقريًبـــا ومقدمتهـــا 
ســـحبها  أو  رســـوها  علـــى  دليـــل  وهـــو  للشـــعب؛  مواجهـــة 
نواحـــي  مـــن  هـــذه  وأن  بالشـــعاب  وارتطامهـــا  أو جنوحهـــا 
املينـــاء، وقـــد شـــخصت أخشـــابها مـــن بـــني الرمـــال وغطتهـــا 
شـــعب املرجـــان املتكلســـة ونباتـــات البحـــر وطحالبـــه، ووجهـــة 
ــال  ــني الرمـ ــن بـ ــخصت مـ ــد شـ ــعاب قـ ــة الشـ ــا ناحيـ مؤخرتهـ
وبـــروز بعـــض القـــالل وشـــيء مـــن ســـطح الســـفينة بشـــمالي 
ــر مـــن ٣6م  ــا أكثـ ــام هيكلهـ ــة حطـ ــد بقيـ ــرار، وميتـ ــة اجلـ كومـ
وعـــرض ٩م ممـــا يوحـــي بأنهـــا أقـــل أبعـــاد ميكـــن صناعـــة 
قـــارب حســـب ذلـــك، وثمـــة ثـــالث خشـــبات كبيـــرة متطاولـــة 
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ــا الرافـــدة وســـاندتاها١ يبلـــغ  ــا أنهـ احلطـــام مـــن وســـطه رمبـ
عرضهـــا ٣5ســـم )اللـــوح األساســـي( وعـــرض األخريـــني 22-

ــن  ــخصت مـ ــة 5.2أ( وشـ ــم )اللوحـ ــمكهما ١6سـ ــم وسـ 2٣ سـ
بـــني الرمـــال قواعدهـــا اجلانبيـــة التـــي بلـــغ عرضهـــا ١8ســـم 
وســـمكها 20ســـم بينهمـــا مســـافة 4١-42 ســـم، وجـــرى معاينـــة 
بعـــض ألـــواح هيـــكل الســـفينة ورفعـــت طبقـــة رقيقـــة مـــن 
ـــكل  ـــراوح عـــرض أخشـــاب الهي ـــني األخشـــاب، وت ـــن ب ـــل م الرم
مـــن 22-2٣ســـم وســـمكها 5 ســـم ثبتـــت مبســـامير مربعـــة طـــول 
كل منهـــا ١.5 ســـم واملســـافة بـــني مســـامير أخشـــاب الهيـــكل 

١0 و20 ســـم.

ومبقارنــة طــول أخشــاب ســفينة أملــج وحطــام ســعدانة اتضــح 
وقــدرت  م،   50 والثانيــة  م   45-40 مــن  طولهــا  األولــى  أن 
تعــذر  فيمــا  طــن   ٩00 بـــ  ســعدانة  جزيــرة  ســفينة  حمولــة 
ــل املختص/راينــر  تقديــر حمولــة ســفينة أملــج حتــى اآلن، حلّ
جيــرش خمــس عينــات إحداهــا مــن شــجر البلــوط والبقيــة مــن 
نبــات الصنوبــر، وتطابقــت نتائــج البلــوط مــع رافــدة الســفينة 

ــكل.   ــر مــع خشــب الهي والصنوب

احلمولة

ترســب الكلــس علــى مئــات اجلــرار الصحيحــة وقــد بــرزت 
كبيــرة  وحاويــات  )اللوحــة(  ١0م  قطرهــا  دائــرة  يف  متريــن 
ــل حطــام  ــاًل مث مــن اخلــزف مبنتصــف الســفينة متأخــرة قلي
مــن  صينيــة  كــؤوس  مقدمتهــا  ويف   )200١ )وارد  ســعدانة 
اخلــزف وقشــور جــوز الهنــد، وبحفــر مربــع اختبــار صغيــر يف 
احلطــام بعــد تعرضــه للنبــش والنهــب اســتخرجت عــدة كــؤوس 
ــة مــن  ــي مــن الزجــاج وأوعي ــة مــن اخلــزف وكســر قنان صيني
املعــدن وأغــراض شــخصية مثــل غاليــني الدخــان العثمانيــة 

وعظــام شــاة وماعــز.

ــة  ــة بحمول ــة مقارن يحتمــل أن جــل الشــحنة كان مــواد عضوي
اجلــرار  بطــون  مــن  عينــات  حُتلــل  وســوف  كبيــرة،  أخــرى 
للكشــف عــن نباتــات قدميــة والتأكــد إن بقــي شــيء مــن حمولــة 

شــوهدت عناصــر مماثلــة ضمــن حطــام الســفينة يف جزيــرة ســعدانة   ١
للمؤلــف وارد )200١(. وفقــاً 

ــى  ــد رصــت عل ــج ق ــة يف أمل ــت احلمول ــة، وكان ــواد العضوي امل
نســق واحــد بخــالف احلطــام بجزيــرة ســعدانة وشــرم الشــيخ 
الســفينة  الكبيــرة مبنتصــف  احلفــظ  جــرار  وجــود  خاصــة 
ــا  ــوؤس خــزف مبؤخرته ــى اليســار وك ــا عل وقــالل يف مقدمته

ــى اليســار أيضــاً. عل

حمولة اخلزف

حســمت نتائــج دراســة لقــى اخلــزف مبدئيــاً أن تأريــخ احلطــام 
وتبــني  امليــالدي  الثامــن عشــر  القــرن  منتصــف  إلــى  يعــود 

للفريــق حتطمهــا يف الفتــرة نفســها.

وضــم اخلــزف املســتخرج حتــى اآلن أوانــي زرقــاء وبيضــاء أي 
جيراً مصقوالً يســتخدم يف الطالء األزرق املزجج بالكوبالت2، 
واألوعيــة مقلوبــة احلــواف، والكــؤوس صغيــرة قائمــة اجلوانــب 

بــال مقابــض، ارتفاعهــا قائمــة مــن 4 إلــى 5 ســم. 

جــاءت أوانــي اخلــزف وأوعيتــه مــن حطــام أملــج علــى ثالثــة 
أضــرب وفقــاً للزخــارف والتوريقــات ومشــاهد الطبيعــة عليهــا، 
ولهــب العجلــة، وامتــازت أنــواع أخــرى بزخــارف النبــات التــي 
جــاءت أشــكالها علــى هيئــة محاليــق األغصــان وغصينــات 
بعــض  أبطــن  وزينــت  الفوانيــا،  وزهــور  اخليــزران  شــجر 
املتشــابك،   الصنوبــر  شــجر  بتوريقــات  وأظهرهــا  الكــؤوس 
آالف  وزخرفــت  هندســية،  بدوائــر  وقواعدهــا  وحوافهــا 
الكــؤوس غيرهــا يف حمولــة الســفينة  »جلدرمالســن« كانــت 
لشــركة الهنــد الشــرقية الهولنديــة التــي حتطمــت عــام ١752م 
قبالــة خليــج ســنغافورا واكتشــفت عــام ١٩86 )شــيف وكيلبــرن 

١٩88: ١06، لوحــة ١40؛ جــورج ١٩86( 

مبقارنــة اخلــزف بجزيــرة ســعدانة )وارد 200١: ٣70؛ 2002: 
١88-١8٩( اتضــح أن مــن بــني حطــام ســفينة أملــج قطعــاً 
الطبيعــة والرســوم اآلدميــة؛ ورقــن علــى  مزدانــة مبشــاهد 
وعاءيــن مشــهد نهــر مــن ثالثــة عناصــر: نهــر ومعبــد »باقــودة« 
متعــدد الطوابــق ورســمتا إنســان )اللوحــة 5.٣أ( وقــد راج 

ملزيــد مــن تاريــخ الطــالء األزرق حتــت التزجيــج وتركيبــه، انظــر وارد   2
)66-١٩٩٩:6١(

املسح األثري حتت املاء حلطام سفينة غارقة يف أملج )موسما 20١5 و20١6م(
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اخلــزف املزخــرف بتصاويــر اإلنســان أو احليــوان يف األســواق 
اإلســالمية خاصــًة التــي ال تتضمــن دالالت دينيــة كمــا هــو 
ــي املزخرفــة برســومات  ــج مــع أن أفضــل األوان يف حطــام أمل
األزهــار واألشــكال الهندســية؛ وأكثــر هــذا النــوع مــن الكــؤوس 
يف مجموعــات الشــرق األدنــى معروضــة مبتحــف قصــر طــوب 

ــا٣. قابــي يف تركي

أكــدت مجاميــع اخلــزف يف حطــام أملــج زيــادة يف صناعــة 
ــه مــع مراعــاة الــذوق  أوانــي اخلــزف األبيــض واألزرق وأوعيت
اإلســالمي وذلــك خــالل منتصــف القــرن الثامــن عشــر4، وعثــر 
مــع أوانــي حطــام أملــج املزينــة بزخــارف إســالمية مراعيــة 
بذلــك ثقافــة األســواق العربيــة علــى كأس مســتدير مزخــرف 
بتصميــم علــى هيئــة » عجلــة لهــب« تؤطرهــا أربعــة خطــوط5.

ومعظــم مــا اســتخرج عبــارة عــن شــقف وكســر مــن الكــؤوس 
ــة ومزججــة قــد  املزخرفــة مفصصــة بيضــاء، وزرقــاء األرضي
تآكلــت مينــة زخارفهــا العلويــة مــن ملوحــة البحــر، ويبــدو مــن 
طبعــة املينــة أنهــا كانــت أزهــاراً وهــو فــن انتشــر يف أوائــل 
القــرن الثامــن عشــر إذ كان الوعــاء أو اإلنــاء يشــوى علــى النــار 
مرتــني أو ثــالث، وبحلــول عــام ١7٣0م بــدأ فــن الزخــارف يف 

ــه  ــج وفوق ــاألزرق مــن حتــت التزجي ــة ب مجموعــات مــن اخلــزف ملون  ٣
باملينــة مزدانــة بتصاميــم انتهــى بهــا املطــاف إلــى مجموعــات أوروبيــة 
والشــرق األدنــى، رقنــت الرســوم اآلدميــة علــى األوانــي أو مســتوحاة 
مــن منــاذج إســالمية مثــل زجاجــة مــاء زمــزم TKS 48٣٣/١5  ضمــن 
مجموعــة متحــف قصــر طــوب قابــي يف تركيــا )كراهــل وإيــرز ١٩86، 

iii: ١١08، رقــم 257٣(.
عشــر  الثامــن  القــرن  أوانــي  أشــكال  يف  نســبية  نــدرة  شــوهدت   4
وتصاميمهــا املوجهــة إلــى الســوق اإلســالمي ضمــن مجموعــة متحــف 
-٩5١:iii ،١٩86 طــوب قابــي وقــد أعيــد تســويها )كراهــل وإيــرز

.)٩52
تــزدان عــدة كــؤوس بهــذه احلليــة ضمــن مجموعــة متحــف طــوب قابــي   5
إذ  حددهــا الباحــث جــون آيــرز بــ«عجلــة اللهــب« ويرجــع تاريخهــا إلــى 
ــل القــرن الثامــن عشــر )كراهــل  أواخــر القــرن الســابع عشــر أو أوائ
وإيــرز ١٩86، iii:٩8٣، رقــم 2072( وزخرفــت كــؤوس طــوب قابــي 
بتصميمــات مشــابهة اقترنــت فيهــا حليــة العجلــة املشــتعلة برســمات 
الــورود تعــود إلــى أواخــر القــرن الســابع عشــر ومنتصــف القــرن 
الثامــن عشــر)كراهل وإيــرز ١٩86، iii: ٩8٣، رقــم 2068و١22٩، رقــم 
ــران  ــد مــن منطقــة كهرجــرت يف إي ــة قرمي ٣088/٣088أ( ثمــة قطع
ضمــن مجموعــة املتحــف البريطانــي )كتلــوج ١٩28، ١022. ١40( 
شــاهد علــى شــهرة عجلــة اللهــب خــالل القــرن الثامــن عشــر امليــالدي 

ــم اإلســالمي. يف العال

طــالء أرضيــة األوعيــة بــاألزرق وتزجيجهــا متناســقة األشــكال 
ومشــابهة لشــقف أملــج وكســرها6.

وعثــر علــى ثــالث شــقف مــن الكــؤوس مــع حطــام ســفينة 
أملــج وخــال ماحتــت مينتهــا مــن الطــالء األزرق وإمنــا زخرفــت 
ــة  ــوة بني ــل قه ــى  فناجي ــت عل ــق؛ رقن ــة التوري ــم رباعي بتصامي
األرضيــة. ويقــال عــن الزجــاج البنــي الالمــع » تافيــان« نســبة 
إلــى اســم »جاكرتــا« املقــر الرئيــس لشــركة الهنــد الشــرقية 

الهولنديــة.

منتصــف  أوائــل  مــع  املزخرفــة  األوانــي  وشــاعت صــادرات 
الزمــن7.  مــن  قرنــاً  وظلــت  امليــالدي  الســابع عشــر  القــرن 
ويرجــح أن تاريــخ حطــام أملــج ينحصــر بــني األعــوام ١750-

١775 م علــى ضــوء مــا توافــر مــن أدلــة وقرائــن.

القالل

تراكــم بجنــوب شــرقي احلطــام مبؤخــرة الســفينة مايربــو علــى 
ألــف جــرة )اللوحــة 5.2ب( مزخرفــة طويلــة الرقــاب؛ لبعضهــا 
مصــاٍف تعــرف بالقــالل وتســتعمل بكثــرة حلفــظ الســوائل يف 
مصــر واجلزيــرة العربيــة )بــراون 2005؛  جلنــة العلــوم والفنون 
املصريــة ١80٩-١822 مجلــد2، لوحــة FF(، وتتفــاوت أشــكال 
الزخــارف وأمناطهــا، وقــد صنفــت إلــى مجموعــات صغــرى 
حســب رقابهــا وقواعدهــا وتنوعــت زخارفهــا مــن األشــكال 
بأبدانهــا  وامتــازت  5.٣ب(،  )اللوحــة  واحملــزوزة  الهندســية 
البيضاويــة أو مخروطيتهــا وأعناقهــا الطويلــة أو القصيــرة 

مربعــة القواعــد أو دائريــة.

وجــاءت بعــض اجلــرار ذات رقــاب أســطوانية متســعة الفوهات 
أو ضيقــة أو منتفخــة، كبيــرة األبــدان مفلطحــة أو بيضاويــة أو 

تضــم مجموعــة متحــف قصــر طــوب قابــي يف تركيــا أكثــر القطــع   6
املتماثلــة وهــي : كأس TKS 87٩2/١5 ينحصــر تأريخهــا بــني ١7٣0 
و ١760؛ تشــبه جــداً كســراً يف حطــام أملــج يف أبعادهــا وأشــكالها مــع 
تطابــق رســماتها مزخرفــة ببراعــم اللوتــس احلمــراء الذهبيــة )كراهــل 

وإيــرز ١٩86، iii:١276، رقــم ٣284(.
عثــر علــى صــادرات مزخرفــة بزينــات باتافيــة ضمــن حطــام ســفينة   7
شــركة الهنــد الشــرقية الســويدية التــي غرقــت يف مينــاء جوتنبيــرغ يف 

ســبتمبر عــام ١745م ) وســتفيلت وآخــرون ١٩٩١(.   
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كمثريــة، مفلطحــة القاعــدة أو منبســطة، ويغلــب علــى كبــار 
اجلــرار وجــود مصــب بكتفهــا ومقبــض لبعضهــا أو مقبضــني 
أو أربعــة، وبعضهــا اآلخــر لــه مقبضــان أو ثالثــة مثبتــة علــى 
ــة  ــاز معظــم اجلــرار مبصفــاة بــني الرقب محــل ســابقتها، ومتت
ــة ثقــب أو عــدة ثقــوب متوزعــة أو زخــارف  ــى هيئ ــدن عل والب
وضــم حشــد  منتصفهــا،  وريقــات يف  هيئــة  علــى  مصبوبــة 
األوعيــة جــراراً أصغــر حجمــاً لهــا مصــاب رمبــا لتخزيــن امليــاه 
وغيرهــا، أمــا أطــوال اجلــرار فتراوحــت مــن 20 إلــى 50 ســم 
ــا 500 جــم  ــا 28-٣0 ســم ووزنه ــغ متوســط معظمه ــا بل تقريًب
للجــرة. وجــاءت الزخــارف بأشــكال هندســية محــزوزة حــول 
ــا والرقــاب، وانســجمت  ــع نافــرة بــني أبدانه ــدن ولهــا أضل الب
كميــة جــرار حطــام أملــج مــع كميتهــا يف شــرم الشــيخ؛ وتشــبه 
أشــكالها وزخارفهــا وأحجامهــا جــرار حطــام جزيــرة ســعدانة 

ــان ١٩7١: ١5٣(. ــراون 2005؛ رب وشــرم الشــيخ )ب

جرار احلفظ

تكدســت اجلــرار الكبيــرة مبنتصــف احلطــام بيد أنها متهشــمة 
ــا رمبــا بســبب  ــة مــن بينه ــى جــرار مكتمل ــور عل ــم العث ــم يت ول
لتخزيــن  كانــت  أنهــا  ويحتمــل  املاضــي،  والنهــب يف  النبــش 
ــغ  ــا بل ــان منه ــاه طاقــم الســفينة، وقيســت جرت ــوب أو ملي احلب

ــرة احلافــة 27 ســم وســمكها 4 ســم. قطــر اجلــرة كبي

املــواد  ســليمة ضمــن  جــرار حفــظ  ثــالث  علــى  العثــور  مت 
األثريــة ولكنهــا ثابتــة بأماكنهــا رمبــا ســقطت هنــا أو حفظــت 
عنــوة، وثمــة جــرة تســتدق حافتهــا حتــى تنتهــي بغطــاء وأخــرى 
ــا  ــرة القطــر تطــوق بدنه ــا صغي ــض محــزز حافته ــرة املقب كبي
زخــارف محــزوزة، طــول هــذه اجلــرة 80 ســم ميكــن مقارنتهــا 
بأوعيــة شــوهدت يف نــواٍح بالبحــر األحمــر كانــت ميــاه طاقــم 
الســفينة تخــزن فيهــا )اللوحــة 5.٣ب(، وســجل مــن حطــام 
جزيــرة ســعدانة وشــرم الشــيخ جــرار حفــظ رمبــا لتخزيــن 
ميــاه الطاقــم أو للحبــوب )وارد 200١( لــم تعــرف ســعاتها، 
يــرى رابــان )١٩7١( أن ســعة جــرار حطــام شــرم الشــيخ هــي 
٣0 لتــراً. وعثــر أيضــاً يف وســط احلطــام علــى شــقف أحــواض 

ــرة قطــر إحداهــا 44.5 ســم. كبي

لقى أخری

أخــرى  لقــى  علــى  املوقــع  بــأرض  االختبــار  مربــع  عثــر يف 
عثمانيــان  أنهمــا  تبــني  مزخرفــني  أســطوانيني  وغليونــني 
لتدخــني التبــغ )وارد وبــارام 2006( )اللوحــة 5.٣ج( وكســر 

5.٣د(8. )اللوحــة  الهنــد  جلــوز  صحيحــة  وقشــرة  منهــا 

اخلامتة

ــع  ــرة ســعدانة م ــه حطــام جزي ــع حمولت ــج م يشــبه حطــام أمل
إمكانيــة مقارنتهمــا بحطــام شــرم الشــيخ نظــراً لشــح املعلومات 
احلطامــني  هذيــن  حمولتــا  وقــد حصــرت  عنهــا،  املنشــورة 
تاريــخ احلطــام بــني تاريــخ حتطــم ســفينة شــرم الشــيخ وســفينة 
جزيــرة ســعدانة-أي يف منتصــف القــرن الثامــن عشــر امليــالي.

الفتــرة  هــذه  يف  الرســمية  العثمانيــة  الوثائــق  مــن  وتأكــد 
محملــة  احلجــاز  إلــى  مــن مصــر  الســفن  اســتمرار حركــة 
باحلبــوب واألغذيــة األخــرى دون معرفــة محتــوى  البضائــع 
ــت منتجــات مــن الشــرق  ــى مصــر فرمبــا نقل ــا إل ــد عودته عن
إلــى أســواق اإلســكندرية )وراد 200١(، وتشــير وثيقــة يف عــام 
١777م إلــى حتطــم بعــض الســفن واســتدعى األمــر عاجــاًل 
ــة لتأمــني أهــل احلجــاز باملــؤن، وشــوهدت  شــراء ســفن هندي
ســفن يف مينــاء الســويس أو جــدة فضلــت عليهــا املصنعــة 
محليــاً ألنهــا اقتصاديــة »صلبــة وموثوقــة« )ويــك 20١2: 4١١-

4١2( وتأكــد مــن وثيقــة أخــرى وجــود ســفن محليــة الصنــع 
وكانــت  الســويس،  خليــج  يف  قــوارب  وورش  هنديــة  وســفن 
الســفن الهنديــة محملــة بالســلع تبحــر دومــاً مــن الشــرق عبــر 
البحــر األحمــر، وكانــت الســفن األوروبيــة تنقــل التجــارة إلــى 
الصــني والهنــد وجنوبــي البحــر األحمــر حتــى املخــا )توشــرير 
١٩٩7؛ وراد وبــارام 2005: ١٣7-١٣8٩( تبــني ذلــك مــن تزامــن 
ــى  ــة يف البحــر األحمــر عل ــة وأخــرى هندي وجــود ســفن محلي
خريطــة غوجــرات )الشــيخ 200٩( ورســمة ســاحل جــدة يف 

كتــاب كارســن نيبــور )١772، ١774(.

مــا عثــر عليــه مــن جــوز الهنــد ضمــن حطــام الســفينة يف جزيــرة   8
ســعدانة رمبــا ليســتهلكه طاقــم الســفينة أو لبيعــه علــى األوروبيــني يف 

لــرأي املؤلــف وارد )2000(. ســوق اإلســكندرية وفقــاً 

املسح األثري حتت املاء حلطام سفينة غارقة يف أملج )موسما 20١5 و20١6م(
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وكمــا هــو حــال حطــام الســفينتني األخريــني فإنــه يصعــب 
جــداً معرفــة وظيفــة الســفينة ومــكان صنعهــا وطــرق بنائهــا. 
ويســتدل مــن خشــبها علــى أنهــا قــد صنعــت بشــمالي البحــر 
األحمــر حيــث كانــت أخشــاب الصنوبــر والبلــوط تســتورد مــن 

ــض املتوســط. البحــر األبي

وحــري جــداً إجــراء دراســة علــى حطــام الســفينة بأملــج  مــدة 
طويلــة وتدريــب الســعوديني مــن آثاريــني وطــالب علــى التنقيــب 
عــن اآلثــار الغارقــة مــع مراعــاة ضحالــة امليــاه نســبًيا وحمايــة 
احلمولــة واحلطــام؛ فلهمــا تأثيــر كبيــر يف تطويــر التــراث 
الثقــايف البحــري علــى ضــوء اتفاقيــة منظمــة اليونســكو بشــأن 
حمايــة املوقــع ومحتــواه، وبإمــكان الفريــق مســتقباًل علــى ضــوء 
بقايــا الســفينة وحمولتهــا ومايتوفــر مــن بيانــات ومعطيــات مــن 
التنقيبــات مســتقباًل بنــاء منــوذج يحاكــي الســفينة الســتخدامه 

متحفــاً للعــرض فيــه.
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١-  مقدمة:

اســتهدف املســح امليدانــي موقــع املقــر مبحافظــة تثليــث بــني 
ــه  ــة ل ــث ووادي الدواســر ورســمت خريطــة أثري ــي تثلي منطقت
ــه، لتســاعد فــرق وزارة الســياحة  ــة عن ــت معلومــات أولي وجتل
متعــددة  اخلبيــرة  وللفــرق  مســتقباًل،  املوقــع  دراســة  يف 
التخصصــات حــول أهميــة املوقــع وإمكانيــة وضعــه ضمن إطار 
بيئــي وثقــايف؛ تشــّكل فريــق خبــراء مــن مختلــف التخصصــات، 
ويتماشــى توجــه هــذا البحــث عديــد التخصصــات مــع منهجيــة 
فريــق الصحــاري القدميــة املتبعــة يف دراســة املواقــع باململكــة.

أولــى  مــن  وكان  علمــي؛  فريــق  املقــر  موقــع  علــى  وقــف 
التوصيــات هــو تأريــخ املوقــع بالكربــون املشــع. ورفعــت بعــض 
العينــات وعوجلــت يف الريــاض ثــم أرســلت إلــى مختبــر »بيتــا« 
يف أمريــكا وقــد كشــفت نتائجهــا أن عمــر املوقــع 8000 ســنة 
مــن اآلن ، ويتناســق عمــره عمومــاً مــع مــا رفــع منــه ســابقاً مــن 
قطــع أثريــة معروضــة باملتحــف الوطنــي بالريــاض ممــا يشــير 
ــع يف العصــر احلجــري  ــى اســتقرار اإلنســان وســكنه باملوق إل
احلديــث واســتمر فيــه حتــى فتــرات الحقــة، ومــن النتائــج 
ــرة مطيــرة  املدهشــة أن اإلنســان قــد ســكن باملوقــع خــالل فت
ــات  ــراء مشــروع البيئ ــل عصــر الهولوســني( رصدهــا خب )أوائ
القدميــة يف اجلزيــرة العربيــة )بارتون وآخــرون 20١5؛ جينينج 
وآخــرون 20١5(، واتضــح توســع اإلنســان قدميــاً يف ســكنه يف 

ظــل ظــروف بيئيــة مناســبة )أي كانــت مروجــاً وأنهــاراً(.

مســح الفريــق متعــدد التخصصــات موقــع املقــر ملــدة خمســة 
أيــام يف شــهر نوفمبــر 20١4م متبعــاً منهجيــة الفــرق األخــرى 

العاملــة يف اململكــة العربيــة الســعودية جــاءت كمايلــي:

٢-  منهجية املسح:

ُمســح موقــع املقــر مســحاً مرّكــزاً لتحديــده ومعرفــة درجــة 
تضــرره مــن النبــش واحلفــر فيــه، وتســجيل معاملــه الطبيعيــة 

ــن اجلــو. ــره م وعناصــره وتصوي

١-٢ املسح بجهاز حتديد املواقع  يف نوفمبر ٢٠١٤م 

اختيــرت بعــض النقــاط علــى املوقــع ومســحت طبيعتــه بدقــة، 
ورســمت خريطــة لــه بالســنتيمتر باســتخدام راســم اخلرائــط 

.)GPS( ــع )Trimble XRS( ومحــدد املواق

يعمــل  راســم اخلرائــط )Trimble XRS( مبســتقبلني لتحديــد 
البقعــة بدقــة عاليــة أكثــر مــن محــدد املواقــع )GPS( إذ تثبــت 
قاعــدة املُســتقِبل يف ناحيــة مــن املوقــع يوميــاً طــوال عمليــة 
ــة  املســح يســتقبل خاللهــا معلومــات مــن األقمــار االصطناعي
يســتظهرها املســاح مــن وحــدة الرصــد التــي تســجلها خــالل 
اليــوم وجتــري عمليــة تصحيــح الفــارق الحقــاً معطيــة دقــة 
عاليــة للمعلومــات املرصــودة يف قاعــدة اجلهــاز تتــراوح دقتهــا 
مــن ١-١0 ســم، ومتكــن املســاحني مــن مســح املوقــع ورســم 
ــر عليــه يف بقعــه  ــه بوضــوح، وتبيــان كل مايعث خريطــة لطبيعت
األصليــة علــى اخلريطــة مــن قطــع اآلثــار ورفــات العظــام. 
الرصــد  بوحــدة  وســجلت  مســاراته  وحــددت  املوقــع  مســح 
احملمولــة مــع تخزيــن إحداثيــات كل متــر واحــد علــى امتــداد 

ــة املوقــع. ــاج خريطــة لطبيع ــك إلنت هــذه املســارات وذل

٢-٢ املسح بالكاميرا الطائرة

تســتعمل صــور األقمــار االصطناعيــة يف اســتظهار خرائــط 
ــوم  ــر أن الغي ــج(، غي ــرث( أو )البن ــل إي ــي )قوق ــع مبحرك املواق
فــوق موقــع املقــر قــد حجبــت الرؤيــة وتعــذر رســم خريطــة لــه 
بدقــة بغيــة التعــرف علــى عناصــر اإلنشــاءات؛ لــذا، اســتعملت 

الكاميــرا الطائــرة لرســم اخلريطــة.

موقع املقر 
دراسة أثرية أولية )١٤٣٦هـ / مايو ٢٠١٥م(

مايكل بتراجليا، عبداهلل الشارخ، بول بريز، هو كروكت، ماريا جوانني، كرس سمبتون، توم وايت
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 DJI Phantom( طــراز  مــن  الطائــرة  الكاميــرا  اســتعملت 
Vision II Plus( )اللوحــة 6.١ج( لرســم خريطــة جويــة بدقــة 

١4 ميجــا بكســل لتصويــر املوقــع وتوثيقــه مبقاطــع فيديــو 
ودونــت بياناتــه علــى اخلريطــة ومايحيــط بــه؛ يعمــل علــى 
الكاميــرا أربعــة أفــراد لتوجيههــا ورســم اخلريطــة وحتديــد 
النواحــي املــراد تصويرهــا ومراقبــة ســرعة الهــواء )اللوحــات 
6.١أ، ب، ج( راســمني بذلــك صــوراً جويــة للموقــع باســتعمال 
مؤقــت الزمــن للتحكــم يف التقــاط الصــور مــن علــى ارتفــاع  
ــراً فــوق مســارات املســح؛ للتأكــد مــن مطابقــة الصــور  ٣0 مت
امللتقطــة، والتقطــت الصــور والفيديــو بالكاميــرا مــن علــى 

ارتفــاع 70متــراً.

جــرت مطابقــة الصــور ودمجهــا معــاً يف صــور ثالثيــة األبعــاد 
علــى تطبيــق )Agisoft Photoscan( لتصحيــح صــور املوقــع 
التــي بلــغ عددهــا أكثــر مــن )٩00( صــورة وتعديلهــا وتنقيتهــا 
ــة ومطابقتهــا  ــات تضاريســه باألبعــاد الثالثي ــى بيان إضافــة إل
مــع اإلحداثيــات، منتجــني بذلــك بيانــات هندســية وصــورة 
الصــور  مــن  الســحابة  هــذه  عدلــت  ثــم  للموقــع،  ســحابية 
وتنقيتهــا وحتســينها بجهــاز محــدد املواقــع )DGPS(؛ منتجــاً 
جويــة  الدقــة وصــوراً  األبعــاد عاليــة  بذلــك صــورة ثالثيــة 

معدلــة وبيانــات عــن املوقــع وطبيعتــه ومقاطــع فيديــو عنــه، 
مت دق بعــض األســافني باملوقــع للنقــاط املرجعيــة بلــغ عددهــا 
)١2( إســفيناً، وســجلت بجهــاز محــدد املواقــع علــى اخلريطــة 
ــاء  باجلــدول رقــم ١ كــي تســتعني بهــا الفــرق مســتقباًل يف أثن
واحــداً  ســنتيمتراً  نقطتــني  كل  بــني  املســافة  بلغــت  املســح، 
وخمســة أمتــار علــى نقــاط اإلحداثيــات قــد تزيــد أو تنقــص.

٣-  موقع املقر: الطبيعة والتضاريس

املقــر علــى إحداثيــات )19.74N, 44.07E( يف قلــب  يقــع 
الــدرع العربــي )اللوحــة 6.4(؛ طبيعتــه مبثابــة وديــان عميقــة 
شــقتها الســيول يف األرض العــزاز، ويقــع بأســفل واٍد قــدمي 
طبيعتــه مــن احلجــر الرملــي يغطــي باطنــه طبقــة رقيقــة مــن 
ــاً، واتضــح أن املســايل  الرواســب مــع أن طبيعتــه صلبــة تقريب
والشــعاب كانــت جتــري باســتمرار )رمبــا يف املاضــي القريــب 
تبــدأ  ثــم  الــوادي  بجنوبــي  أحدهــا  الهولوســني(  وعصــر 
ــوادي يف االضمحــالل،  ــة الشــمالية لل طبيعــة املوقــع يف النهاي
مســتحيلة إلــى جبــل حتفــه ســيول الوديــان، ومشــكلة محميــة 
ــة  ــوادي مــن الشــرق ومتطامن ــى أســفل ال ــة مشــرفة عل طبيعي

مــن الغــرب.

جدول ١: نقاط اإلحداثيات واملرجعيات )نظام املساحة العاملي(

انحراف 
معياري/متر دقة أفقية/متر دقةعمودية/متر خط الطول خط العرض

ارتفاع عن سطح األرض
 ١0×١0

)نظام املساحة العاملي(
نقطة 

0.0١٩ 0.0١ 0.0١ 44.077١2 ١٩.745١7 ١١٩6.52 ١
0.0٣0 0.0١ 0.0١ 44.0780٩ ١٩.74555 ١١٩5.٣6 2
0.04٣ 0.0١ 0.0١ 44.078٩ ١٩.7458٩ ١١٩6.05 ٣
0.0٣5 0.0١ 0.0١ 44.07666 ١٩.7457٩ ١١٩7.٩6 4
0.05١ 0.0١ 0.0١ 44.07747 ٩.746١8   ١١٩5.66 5
0.066 0.0١ 0.0١ 44.07855 ١٩.74678 ١١٩7.04 6
0.065 0.0١ 0.0١ 44.07652 ١٩.74656 ١١٩6.2١ 7
0.02٣ 0.0١ 0.0١ 44.07742 ١٩.74707 ١١٩5.20 8
0.0١4 0.0١ 0.0١ 44.078١ ١٩.7474٣ ١١٩7.76 ٩
0.047 0.0١ 0.0١ 44.07746 ١٩.748٣٩ ١202.٩8 ١0
057. 0.0١ 0.0١ 44.076٩5 ١٩.7482٣ ١207.60 ١١

0.0٣7 0.0١ 0.0١ 44.076٣5 ١٩.747٩٩ ١١٩٣.62 ١2
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نتائج برنامج رسم خريطة املوقع

املوقــع  طبيعــة  عــن  عامــة  نظــرة   )6.7 )اللوحــة  توضــح 
وعناصــره ســجلت يف أثنــاء املســح وصــور مقربــة لــه واضحــة 
)اللوحــة 6.8أ،ب(، ويتــم الرجــوع إلــى جميع هــذه اخلرائط يف 
األقســام القادمــة وتوضيــح جميــع مــواد اآلثــار املســجلة بنظــام 
محــدد املواقــع )DGPS(، وتبــني أن أعقــد جانــب باملوقــع هــو 
اجلبــل بشــمالي الــوادي مــن حيــث طبيعتــه واحتشــاد عناصــر 

إنشــائية فيــه تضــرر أكثرهــا.

جــرى مســح اجلبــل بالكاميــرا الطائــرة وتصويــره باألبعــاد 
هــذا  وإبــراز  وعناصــره  املجمــع  هــذا  إليضــاح  الثالثيــة؛ 
النمــوذج بهيئتــه علــى الطبيعــة )اللوحــة 6.٩أ( ثــم بشــكله 
النهائــي يف )اللوحــة 6.٩ب( حتــى ميكــن مشــاهدة املجمــع 
باملوقــع مجســداً عــدة عناصــر رئيســة مــن املنشــآت احلجريــة. 
وتوضــح )اللوحــة 6.٩ج( صــورة جويــة مصححــة مســتمدة مــن 
منــوذج للجبــل ثالثــي األبعــاد عالــي الدقــة )١ســم(؛ موضحــة 
شــمالي  بأقصــى  تضــرر  ومــا  املنشــآت  عناصــر  تفاصيــل 
املوقــع؛ وهــذا النمــوذج هــو أحــدث مــا صــور عــن موقــع املقــر 
حتــى اآلن واليحتــاج إلــى أي برنامــج محــدد الســتعراضه؛ بــل 
ميكــن ملوظفــي وزارة الســياحة معاينــة املوقــع بالتفصيــل عــن 

بعــد.

وأنتجــت  املوقــع  طبيعــة  معالــم  املســوحات  خــالل  ســجلت 
صــورة مفصلــة عنــه تغطــي النواحــي املســتهدفة بالدراســة، 
وتصويــر خريطــة مفصلــة للموقــع علــى ضــوء ماتوفــر مــن 
بيانــات ومعطيــات رصــدت خــالل املســوحات. وقــد تبــني علــى 
اخلريطــة مــدى تضــرر املوقــع مــن النبــش فيــه واحلفــر عــدة 
مــرات مؤخــراً التــي تظهــر علــى هيئــة خرابيــش بيضــاء ونقــط 
باملوقــع؛ ضمــت مطاحــن  نــواٍح مختلفــة  آثــار يف  واحتشــاد 
حجريــة وأدوات مختلفــة األحجــام واألعمــار ومنشــآت مثــل 
ــة  ــة دائري ــاكل حجري املدافــن واجلــدران محيطــة باملوقــع وهي
املوقــع  بشــمالي  متطرفــة  اجلبــل  علــى  جميعهــا  وشــبهها؛ 
بــني  التفريــق  أحيانــاً  ويصعــب  بحجــارة،  مســورة  ومنشــأة 
العناصــر املســتديرة هــل هــي مدافــن أو هيــاكل؟ نظــراً لتبعثــر 

بعضهــا وتراكمهــا.

ــه وتضاريســه وعناصــره، وأن  ــع طبيعت وأوضحــت صــور املوق
ــم  ــان ث ــني عميقــني يلتقي ــني وادي ــل ب ــى اجلب جــل املنشــآت عل
ــع إال مــن  ــى املوق ــذر الوصــول إل ــل، ويتع ــف اجلب يســيالن خل
جنــوب شــرقي الــوادي، وقــد عثــر يف اجلبــل ومــا حولــه علــى 
أدوات حجريــة مــن العصــر احلجــري احلديــث وأدوات أقــدم 
منهــا علــى هيئــة مجموعــات صغــار، ووضــح أن املوقــع قــد 
جــذب اإلنســان يف الفتــرات املطيــرة حيــث يطــل اجلبــل علــى 
أوديــة معشــبة تتوفــر امليــاه العذبــة فيهــا، وجذبــت أيضــاً هــذه 
العوامــل احليوانــات، وإطاللــة اجلبــل مناســبة ملراقبــة الصيــد 
والكمــون لــه، ولــم تتضــح معطيــات عناصــر املنشــآت باملوقــع 
مــع أن تاريــخ الكربــون املشــع لبعــض عيناتهــا رمبــا يســمح 

ــر. بتحديدهــا بدقــة أكث

هــذا  ضمــن  والقرائــن  البيانــات  جميــع  ترســل  وســوف 
التقريــر إلــى وزارة الســياحة؛ مــع إمكانيــة اســتعراض منــاذج 
 )Meshlab( تطبيقــي  علــى  املوقــع  عــن  األبعــاد  ثالثيــة 
املوقــع  طبيعــة  عــن  رقميــة  ومنــاذج   ،)Orthophoto( و 
وتضاريســه وصــور محســنة بصيغــة )Geotiffs( تعمــل علــى 
نظــام وينــدوز أو نظــام بيانــات األمكنــة علــى نظــام املعلومــات 
قيمــة  )ســجلت    84  WGS املكانــي  باإلســقاط  اجلغــرايف 
الوحــدات وفقــاً الرتفاعهــا عــن ســطح البحــر علــى برنامــج 
 )Trimble DMA 10 x 10 global Geoid model(

٥- مواد اآلثار

٥-١: مربع اإلختبار ١

حفــر املربــع علــى مســاحة متــر يف نصــف متــر بحفــرة قدميــة 
ــى عمــق )١0( ســم  ــرزت عل ــل )اللوحــة 6.١0أ( وب ــى اجلب عل
طبقــة مــن الطمــي خضــراء رماديــة؛ اســتخرجت منهــا شــظايا 
الظبــاء، وبضــع  مــن  عظــام شــياه وماعــز وجنــس مجهــول 
أدوات حجريــة وصدفــة؛ لــذا يرجــح أن تكشــف التنقيبــات عــن 

عينــة قيمــة مــن أدوات احلجــارة ولقــى أخــرى.

موقع املقر دراسة أثرية أولية )١4٣6هـ/20١5م(



أطالل 30 - القسم الثاني 84

٥-٢: صناعة األدوات احلجرية

يــدل علــى اســتعمال مــواد كاخلــزف  لــم يعثــر باملوقــع مــا 
واملعــادن وهــذا يتســق مــع ماهــو معــروف عــن العصــر احلجري 
احلديــث يف اجلزيــرة العربيــة ؛ لكــن ثمــة جانــب باملوقــع وهــو 
ــة  ــة مدبب ــى نصل ــر عل ــام باحلجــارة واســتعمالها إذ عث االهتم
ومســحنة مــن احلجــر تبــني أن األخيــرة صنعــت باملوقــع أو 

ــر. ــا بآخــر هــذا التقري ــل النقــاش عنه ــة؛ ُذّي كانــت مطحن

شــوهدت املســاحن متناثــرة يف أرجــاء املوقــع وقــد رفــع الفريــق 
بعــض املــواد منهــا متوصــاًل إلــى بعــض االســتنتاجات األوليــة. 
وبصــرف النظــر عــن قلــة مــن الرقائــق والنويــات احلجريــة مــن 
العصــر احلجــري القــدمي )مثــل رقــم 46، محفوظــة لــدى وزارة 
الســياحة، وهــي نــواة مــن الكوارتــز كأنهــا قــد شــكلت بأســلوب 
الليفلــوى( تبــني توافــق صناعــة احلجــارة مبوقــع املقــر مــع 
ــى منتصفــه، وثمــة  ــل عصــر الهولوســني حت صناعتهــا يف أوائ
أدوات حجريــة مختلفــة باملوقــع يف طبقــات الرواســب املختلفــة 
كمــا يف )اللوحــة 6.١0 ب(؛ وهــي مجموعــة حجــارة التقطــت 
مــن  األدوات دون غيرهــا معظمهــا  ألهميتهــا يف تشــخيص 
شــرقي املوقــع )مــن جانــب املربــع رفــع منهــا عينــات لفحصهــا 
األدوات  هــذه  صناعــة  يف  دخــل  وقــد  املشــع(،  بالكربــون 
احلجريــة مــواد مختلفــة  أغلبهــا )١( الكوارتزيــت )أو احلجــر 
كبيــرة  رقاقــات  منهــا  6.١١ج(  اللوحــة   A )مثــل  الرملــي( 
وبعضهــا أنصــال يليــه )2( الشــرت األخضر—صخــر رســوبي 
مســتورد مجهــول املصــدر )اللوحــة 6.١١أ و A+B اللوحــة 
6.١١ب(، ثــم )٣( أنــواع أخــرى مــن الشــرت مجهولــة املصــدر 
أقــل شــيوعاً مــن الشــرت األخضــر أغلبهــا أدوات مصنوعــة 
كان  رمبــا  الكوارتــز   )4( وآخرهــا  اللوحــة 6.١١ب(   E+F(
 C+D( محليــاً وهــو حصــى صغــار مختلــف األحجــام واأللــوان

6.١١ب(. اللوحــة 

وتشــبه صناعــة احلجــارة باملقــر ملــواد عثــر عليهــا مبواقــع 
ــث  ــى العصــر احلجــري احلدي ــود إل ــي تع ــع اخلال ــي الرب بغرب

وأهــم ســماتها مايلــي:

اســتعملت طــرق مختلفــة لتشــكيل األدوات علــى هيئــة شــفرات 
ورقائــق ومطــارق تشــكل بهــا أدوات احلجــارة؛ فــكان يجــري 

تشــكيل رقاقــات مــن حجــر الكوارتزيــت الواحــد ورقاقــات 
أيضــاً مــن الشــرت األخضــر تبــني علــى أســطحها آثــار احلــك 
والطــرق جتلــت يف عينــات مــن موقــع املقــر )اللوحــة 6.١١أ(. 
وتتســق جمــوع الرقائــق هــذه مــع صناعــة النــوى احلجريــة، 
وكانــت آثــار الطــرق علــى الســطح خفيفــة تبــني علــى جنباتهــا 
آثــار تشــظيها وانتشــار مخلفــات مــا يقــع مــن حصــى وكســرها 
ــدق  ــار ال ــاء قــرع احلجــارة ودقهــا، أكثرهــا خــال مــن آث يف أثن
وتشــيع احلجــارة احلــادة داللــة علــى تشــكيل رقائــق وشــفرات 
بقــرع احلجــارة ودقهــا مبطرقــة حجريــة خفيفة؛ ومع اســتعمال 
مختلــف املطــارق احلجريــة واملــداق يف تشــكيل أنــواع الرقائــق 
والشــفرات ومــا يتعلــق بهــا؛ إال أن رقائــق احلجــارة وشــظاياها 

عديــدة األوجــه مختلفتهــا.

الصناعــة  مخلفــات  مــن  وشــظايا  حجــارة  رقائــق  اختيــرت 
ومورقــات  )اللوحــة 6.١١ب(  أســهم  رؤوس  لتشــكيل  وذلــك 
جمــع  باحترافيــة  شــكلت  قــد  6.١١ج(  )اللوحــة  حجريــة 
 منهــا عــدد )١6( مورقــة صحيحــة؛ تراوحــت أطوالهــا بــني
40 و 60 مم وعرضها 20-٣5 مم وســمكها 8-١4 مم متباينة 
املظاهــر كثيــراً وتتفــاوت دقــة املورقــات تفاوتــاً شــديداً بعضهــا 
عليــه نــدوب طــرق كبيــرة، وأحيانــاً يستشــف مــن آثــار الطــرق 
اســتعمال مدقــة حجريــة لينــة وتشــكيل الرقائــق بالضغــط. 
وال ميكــن حتديــد شــكل احلجــر املســتخدم لصنــع وريقــات 
حجريــة وقــد جمــع عــدد )١4( نصــاًل، ويعــد الكوارتــز مــن 
اكثــر املــواد اخلــام شــيوعاً يف املوقــع يليــه الشــرت علــى أشــكال 
ــي 25-٣5 مم  ــة، وبلغــت أحجــام أنصــال الســهام حوال مختلف
، وعرضهــا ١٣-١8 ملــم وســمكها ٣-6 ملــم وتأتــي وريقــات 
ــع، وأنصــال  ــاً خشــنة جــداً رمبــا شــكلت باملوق احلجــارة غالب
الســهام عمومــاً صحيحــة وناعمــة جــداً مــا يصنــع مــن أدوات 

الشــظايا فهــو نــادر، وعثــر علــى مثقــب.

تتشــابه ســمات هــذه الصناعــة وتصنيفهــا مــع مــواد مواقــع 
أن  غيــر  املندفــن،  موقــع  مثــل  احلديــث  احلجــري  العصــر 
الفــارق بــني املوقعــني أنــه لــم يعثــر باملقــر علــى مكاشــط طوليــة 
أو أنهــا كانــت نــادرة، وهــي شــائعة باملندفــن واليلحــظ هــذا 
الفــارق فرمبــا مــرده إلــى ســبب زمنــي حشــدت فيــه مــواد 
ثقافيــة مختلفــة أو اختــالف يف وظائفهــا، فلــو ُغــض الطــرف 
عــن مــواد الصناعــة احملليــة، فالــذي يبــدو أن الشــرت األخضر 
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كان يســتورد علــى هيئــة رقائــق كبيــرة أو يف حجــم قبضــة اليــد 
وتشــكل األدوات باملوقــع عــالوة علــى املــواد األخــرى )أصــداف 
ورمبــا  البحــر(  عــن  كــم   ٣00 مســافة  علــى  باملوقــع  الــودع 
يستشــف مــن كثــرة كميــات مــواد اخلــام املجلوبــة مــن نــواٍح 

ــد حركــة ســكان املقــر. ــى تزاي أخــرى عل

وتوصــل الفريــق علــى ضــوء ماتوفــر لديــه مــن قرائــن وبيانــات 
العصــر احلجــري احلديــث يف شــبه اجلزيــرة  معرفــة  مــن 
العربيــة معرفــة تامــة، وتبــدو صناعــة احلجــارة تتماشــى متامــاً 
ــة )كراســارد  ــرة العربي ــي اجلزي ــع تطــورات األوضــاع بجنوب م
جبــة  يف  اجلزيــرة  بشــمالي  منهــا  أكثــر   )20١٣ ودرشــلر، 
)كراســارد وآخــرون، 20١٣(؛ إال أن بعــض الســمات مثــل عــدم 
وجــود قضبــان ثالثيــة الســطوح تختلــف مبوقــع املقــر عنهــا يف 
جنوبــي الربــع اخلالــي، وبالتالــي تشــير إلــى متايــز يف ســمات 
ــة  ــة وكيفي ــرة العربي ــي اجلزي ــث بغرب العصــر احلجــري احلدي
إيضــاح هــذه األدلــة علــى اســتئناس احليــوان؟ وأدلــة علــى كثــرة 
تنقــل ســكان موقــع املقــر موســمياً بحيواناتهــم بــني املراعــي 
العربيــة الســعودية  ملعرفــة اململكــة  وهــو جانــب مهــم جــداً 
ــع العصــر احلجــري  ــب مبوق ــخ وفرصــة للتنقي ــل التاري ــا قب م

ــع نفســه. ــث باملوق احلدي

٥-٣ عناصر املنشآت

رســمت خريطــة ملواضــع املنشــآت باملوقــع وتصويــر عناصــر 
إضافيــة مــن اجلــو غائبــة عــن الرائــي، وهــي عناصــر دائريــة 
كثيــرة جــداً تركــزت علــى غربــي رأس اجلبل يبــدو أنها متهدمة 
أو كانــت مقابــر رجــوم، فيمــا صفــت سلســلة مــن املنشــآت 
املســتديرة بجنــوب شــرقي مســيل الــوادي )اللوحــة ١2.6( 
ــى الشــمال  ــد إل ــل ميت ــي  اجلب ــدأ مــن جنوب أبرزهــا جــدار يب
الغربــي شــيد مــن حجــارة بــدون مــالط؛ ووضــح هــذا مــن عــدة 
أشــكال مختلفــة وردت يف هــذا التقريــر وال ميكــن اجلــزم بأنــه 
معاصــر مــع لقــى املوقــع وإن ثبــت هــذا فيعــد اكتشــافاً مهمــاً 

يف فتــرة كثــرت فيهــا تنقــالت املجتمعــات البشــرية.

٥-٤ رفات اإلنسان واحليوان 

عثــر علــى عظــام باملوقــع رمبــا جرفتهــا الســيول مــن بقعهــا 
األصليــة أو بعثرهــا النبــش باملوقــع أو حركــة الســيارات عبــر 
عــن اندفــان  املوقــع ومرورهــا عليــه؛ ممــا يعطــي انطباعــاً 
أكثرهــا حتــت أدمي املوقــع إن جــرى التنقيــب عنهــا؛ ضمــت 
واملاعــز  الشــياه  عظــام  شــظايا  املوقــع  أدمي  علــى  العظــام 
ورفعــت عينــات منهــا إضافــة إلــى عينــة مــن عظــام الظبــي 

مجهــول النــوع.

وعثــر علــى عظــام قليلــة مــن الشــياه واملاعــز مختلطــة بعظــام 
أقــدم منهــا ليســت يف أمكنتهــا ضمــت رفــات إنســان وعظــام 
خيــل مجهــول النــوع، وعثــر يف اجلبــل علــى عظــام قدميــة 
متبعثــرة يف حفــرة ضمــت رفــات شــياة وماعــز وجمــال وبقــر.

ــر واآلراء  ــع املق ــى موق ــدة عل ــات دالالت جدي وتعطــي احليوان
املطروحــة عنــه التــي منهــا وجــود اخليــل أو عــدة فصائــل منــه، 
ــة وإن كان  ــه مــن متاثيــل حجري ــر علي وهــذا يتوافــق مــع ماعث
هــذا بحاجــة إلــى مزيــد مــن الدراســة والتمحيــص، ولــم يتضــح 
نــوع اخليــل باملوقــع وهــو بحاجــة لدراســة دقيقــة عليــه ورمبــا 
دراســة عينــات كبيــرة ومقارنتهــا واختبــار )احلمــض النــووي( 
يف عينــات منهــا، ويحتــاج األمــر أيضــاً  إلــى البحــث والتقصــي 
وذلــك ملعرفــة إن كان اخليــل مستأنســاً أو أنــه مــن نــوع األوابــد 
التــي كان يجــري اصطيادهــا، وجتــدر اإلشــارة إلــى أن اإلنســان 
قــد اســتأنس أنواعــاً مــن احليوانــات )أبقــار وأغنــام  أو ماعــز 
الظبــي(، ووجــود  الطرائــد )مثــل  أنــواع  إلــى جانــب  وإبــل( 
رفــات اإلنســان باملوقــع فرصــة فريــدة لدراســة أعمــار أوائــل 
ســكان املنطقــة وأجناســهم وصحتهــم، وقــد تكشــف الدراســات 
العلميــة واألبحــاث )مثــل النظائــر، ودراســة اإلنســان( عــن 

ظــروف بيئــة املوقــع  وغــذاء ســكانه.

٥.٥ بقايا الرخويات

كشــفت بقايــا الرخويــات مبوقــع املقــر عــن ظــروف األحيــاء 
ســنة(   ١0،000 آخــر  )أي  الهولوســني  عصــر  إبــان  قدميــاً 
وجوانــب ثقافيــة أخــرى، وعثــر علــى نوعــني مــن احللــزون 
البــري Zootecus insularis )اللوحــة 6.١4أ( أحدهمــا 

موقع املقر دراسة أثرية أولية )١4٣6هـ/20١5م(
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مربــع  طبقــات  مــن  انتــزع  واآلخــر  بشــري  مدفــن  بجانــب 
االختبــار )١( وهــو نــوع واســع االنتشــار يف املناطــق الرطبــة 
وشــبه القاحلــة بغربــي إفريقيــا حتــى الهنــد؛ لكــن لــم يعــد 
لــه وجــود اليــوم يف املناطــق القاحلــة مــن اململكــة العربيــة 
الســعودية ؛إذ يوجــد فقــط بجبــال عســير ونواحــي الســاحل، 
واليعــد احللــزون البــري آنفــاً مــن أنــواع املختبئــات مــع أنــه 
ــة؛ لــذا، رمبــا كان يختبــىء يف  يوجــد يف البيئــات شــبه القاحل
رواســب هشــة يف أثنــاء ارتفــاع درجــة حــرارة اجلــو وال يعــرف 
لهــذا النــوع مــن احللــزون بيئــة محــددة مــع أن مواطــن عيشــه 
املالئمــة ترتبــط دائمــاً بالنواحــي كثيــرة النبــات وقريبــة جــداً 
مــن امليــاه حيــث تــزداد نســبة أعــداد أنواعــه يف أثنــاء مواســم 

احلــرارة واجلفــاف.

وعثــر باملوقــع علــى ثــالث قــالدات )اثنتــان منهــا صحيحــة 
مــن   نُِظمــت  )اللوحــة 6.١4ب(  كمــا يف  منقطعــة(  وواحــدة 
أصــداف الــودع البحــري بطريقــة واحــدة وذلــك بإزالــة النتــوء 
عــن الصدفــة حتــى تصبــح علــى هيئــة زر؛ إحداهــا كانــت 
قريبــة مــن كومــة ردمي حفــرة كبيــرة قــد تكــون مخلفــات فرمبــا 
اســتخدمت عملــة أو للزينــة )يف جلــام اخليــل( ولــم يحــدد 
تاريخهــا بدقــة حتــى اآلن، وذكــرت تقاريــر عــن قالئــد مماثلــة 
مــن الــودع عثــر عليهــا يف الشــام تعــود إلــى فتــرات مــن عصــر 
الهولوســني.  وتعــد أصــداف الــودع هــذه بحــد ذاتهــا اكتشــافاً 
مهمــاً جــداً؛ لداللتــه علــى تواصــل ســكان املقــر مــع بيئــات 
الســاحل علــى مســافة ٣00 كــم تقريبــاً والبــد مــن التقصــي 
عــن هــذه األصــداف ملعرفــة إن كانــت تســتورد مباشــرة أم مــن 

ــادل التجــارة. مقايضــة الســلع وتب

٦.٥ املجارش احلجرية والتماثيل

رمبــا  6.١5أ(  )اللوحــة  مســاحن  عــدة  علــى  باملوقــع  عثــر 
مجــارش أو مســاحن لطحــن بــذور احلشــائش )عثــر علــى 
مثيالتهــا يف مواقــع العصــر احلجــري احلديــث األخــرى يف 
يف  براعتهــم  وكانــت  عليهــا(  مثــال  املندفــن  املنطقة-موقــع 
صنــع املطاحــن مبثابــة إنطالقــة لنحــت التماثيــل باملوقــع عقــب 

تكيــف أوائــل الســكان وصنــع احلجــارة بطــرق مختلفــة.

وتبــني مــن مظاهــر بعــض احلجــارة أنهــا قــد عدلــت إلــى 

ــع  ــل األدوات املتشــاكلة م أشــكال أخــرى التشــبه املســاحن مث
ــه مامــن متاثيــل للحيوانــات.  التماثيــل املعروفــة ســابقاً مــع أن
املجــارش  وظيفــة  علــى  إجابــة  عــن  يبحــث  الســؤال  ويظــل 
احلجريــة فرمبــا كانــت لهــرس النباتــات علــى املوقــع ســواء 
البريــة منهــا أو املســتنبتة، وقــد تكشــف نتائــج حتليــل عينــات 
الفحــم املرفــوع مــن املوقــع عــن جمــع الســكان بــني النبــات 

وحلــم احليــوان يف أغذيتهــم.

٦. أضرار املوقع 

الثقيلــة  اآلليــات  عمــل  جــراء  املســح  قبــل  املوقــع  تضــرر 
لــم تبــق  واجلرافــات علــى مســاحة غطــت ٣٩٣٩ م2 حيــث 
أي مــواد أثريــة يف بقعتهــا األساســية )اللوحــة 6.١6أ( وكثــرة 
ماتكســر مــن مــواد أثريــة يف هــذه الناحيــة املتضــررة تــدل علــى 
ــث رفعــت 8 مطاحــن وشــظايا عظــام  ــا حي ــرة األدوات فيه كث
بشــرية رمبــا مــن هــدم املدافــن الركاميــة وتضــرر عناصــر 
منشــآت أخــرى، وشــوهد يف الناحيــة )اللوحــة 6.١6ج( عــدد 
)52( حفــرة منبوشــة حــول منشــآت حجريــة بعلــو اجلبــل علــى 
مســاحة 4206 م2 تراوحــت أعماقهــا مــن ١0 ســم إلــى ١.5 م. 
واليعــرف حتــى اآلن مافقــد مــن مــواد أثريــة؛ ويوصــي الفريــق 
مســتقباًل باســتعراض صــور األقمــار الصناعيــة عاليــة الدقــة 
وفحصهــا قبــل تأثــر املوقــع ملعرفــة وجــود أي منشــآت أخــرى.

٧. التوصيات مستقباًل

١.٧ االستشعار عن بعد

رمبــا يفيــد االستشــعار عــن بعــد واملراقبــة أكثــر ملعرفــة مــا 
ــه  ــد ماحلــق ب ــة مبوقــع املقــر وحتدي يحتمــل مــن مــواد مندفن
مــن ضــرر، انهــارت عقبــه عــدة عناصــر مــن املنشــآت ولــم 
يعــرف متــى حــدث هــذا غيــر أنــه رمبــا يعــرف وقــت حدوثهــا 
إن عرفــت طبيعــة املوقــع يف املاضــي وتقديــر حجــم األضــرار 

واالســتعانة بصــور املوقــع القدميــة واجلويــة.

ويحتمــل أن تغطــي عــدة مصــادر مــن البيانــات منطقــة املقــر 
قبــل تضــرره، رمبــا توجــد صــور جويــة تاريخيــة عــن املوقــع مــن 
أوائــل القــرن العشــرين محفوظــة يف أرشــيف القــوات اجلويــة 
واإلرشــيف األملانــي )لوفتــواف(؛ غيــر أنــه مــن الصعــب أحيانــاً 
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البحــث عــن صــور مواقــع محــددة ضعيفــة اجلــودة والوضــوح 
إذ يســتغرق البحــث يف هــذه األرشــيفات عــن صــور موقــع املقــر 
وقتــاً طويــاًل مــع أنــه قــد اليعثــر علــى الصــور بالدقــة املرغوبــة.

ومــع اســتبعاد العثــور علــى صــور جويــة مناســبة ؛إال أنــه قــد 
التقطــت صــور للمنطقــة باألقمــار الصناعيــة التابعــة للواليــات 
عنهــا  ورفعــت  والســبيعنيات  الســتينيات  خــالل  املتحــدة 
ــة املســاحة  ــا مــن هيئ درجــة الســرية؛ وميكــن احلصــول عليه
اجليولوجيــة األمريكيــة مــع حاجــة الصــور إلــى محلــل خرائــط 
ــرى  ــة عليهــا؛ وي ــد النقــاط املرجعي ملعاجلتهــا وتنقيتهــا وحتدي
الفريــق العمــل للحصــول علــى صــور ملوقــع املقــر مــن هيئــة 
املســاحة اجليولوجيــة األمريكيــة التقطهــا القمــر االصطناعــي  
ــى ٩  ــن 6 إل ــة )م Corona KH4A أو 4B  متوســطة الدق
قدم/بكســل( قــد تكفــي لتحديــد بعــض مــن عناصــر املنشــآت، 
مــع أن القمــر األمريكــي )KH7 Gambit( يلتقــط صــوراً 

ــة دقيقــة عــن املنطقــة. تاريخي

وطبيعتـه  املوقـع  أحـوال  عـن  القدميـة  الصـور  تكشـف  قـد 
قبـل تضـرره وسـوف يتضـح مـن صـور األقمـار االصطناعيـة 
مـع  مـن عدمـه؟  الدقـة هـل تضـرره مؤخـراً  التجاريـة عاليـة 
مـن   )IKONOS( القمـر  وأتيحـت صـور  شـرائها،  إمكانيـة 
عـام 2000م بدقـة متـر واحـد تقريبـاً مسـهلًة بذلـك التفريـق 
بـني عناصـر املنشـآت باملوقـع قبـل تأثـره، وأتيحـت أيضـاً صور 
القمـر )Quickbird( مـن عـام 200١ م بدقـة 6١سـم، رمبـا 
لكنهـا  املطلوبـة؛  الدقـة   )GeoEYE1( القمـر  صـور  توفـر 
لـم تتـح إال بعـد عـام 2008م وجميـع الصـور متوفـرة جتاريـاً 
 )SPOT( ومـع تغطيـة القمريـن ،)Digitalglobe( بشـركة
نظـراً  صورهمـا؛  مـن  الجـدوى  أنـه  إال  و)LANDSAT(؛ 
١5م/بكسـل(،  مـن  )أكبـر  ودقتهـا  الصـور  جـودة  النخفـاض 
واشـترت هيئتا املسـاحة اجليولوجية واملسـاحة العامة وجهات 
أخـرى يف اللجنـة الوطنيـة لنظـم املعلومـات اجلغرافيـة صـوراً؛ 
هـذه  مـن  وخرائـط  صـور  شـراء  السـياحة  وزارة  وبإمـكان 

اجلهـات.

٢.٧ مسح طبيعة املوقع وتضاريسه 

ــة  ــا أنســب ناحي ــوح يف الذهــن هــو: م ــذي يل ــم ال الســؤال امله

مبوقــع املقــر ميكــن  دراســتها مســتقباًل؟ تشــير نتائــج املســح 
إلــى أن أعمــق طبقــة رواســب رمبــا بشــرقي باطــن الــوادي 
جنوبــاً مــن اجلبــل وعلــى جانبــه الغربــي حيــث يشــخص أدميــه؛ 
إلجــراء مســح عــن طبيعــة املوقــع وتضاريســه وكشــف تشــكل 
طبقاتــه لتحديــد ناحيــة مناســبة للتنقيبــات فيهــا مســتقباًل 
لتحديــد  النشــط  أو  الســالب  اإلشــعاعي  املســح  باســتعمال 
املســح  يكشــف  ورمبــا  األســفل،  مــن  املوقــع  أدمي  طبيعــة 
املؤشــرات وعــن منشــآت مدفونــة  بعــض  املغناطيســي عــن 
محتملــة؛ مــع أن مخلفــات املعــادن علــى املوقــع أو املندفنــة 
منهــا حتــت أدميــه قــد تعيــق العمــل وحتجــب تأثيــر »القطبيــة 
املغناطيســية« الثنائيــة للمعــادن علــى دائــرة قطرهــا عــدة أمتار 

ــك. ــل ذل ــة املســح قب ــف ناحي ــد مــن تنظي ــي الب وبالتال

قــد يفيــد جــداً املســح الــراداري إذ ينشــأ عــن تعامــد البيانــات 
صــور ثالثيــة األبعــاد ألي بقايــا منشــأة مطمــورة بالتربــة وإبراز 
مقاطــع جانبيــة مفصلــة عــن عمــق الرواســب، وأفضلهــا خاصة 
يف هــذه احلالــة االســتعانة بهوائيــات متفاوتــة التــرددات لكــي 
تتغلغــل يف أعمــاق الطبقــات وترســم تفاصيلهــا بدقــة عاليــة، 
وتــدرس علــى ضوئهــا مظاهــر الرواســب وحتديــد أهــداف 
التنقيــب، ومــن املســتبعد أن يكــون مســح املقاومــة الكهربائيــة 

ذا جــدوى واليوصــى بــه بتاتــاً.

٣.٧ التنقيب والتحليل

أظهــر املســح وجــود رواســب بكــر باملوقــع أعمقهــا يف الســهل 
جنــوب شــرقي اجلبــل، وحــري أن يكــون بــه طبقــات متعاقبــة 
غنيــة باملعلومــات ميكــن التنقيــب فيهــا، وقــد ســبق رفــع عينــات 
مــن حولهــا لتأريخهــا بالكربــون املشــع وبهــا رواســب بكــر. 
والبــد مــن إجــراء حفريــات صغيــرة علــى اجلبــل وســوف تثمــر 
كثيــراً احلفريــات مســتقباًل  علــى ضــوء مــا عثــر عليــه مــن 
بقايــا شــاخصة علــى أرض املوقــع مــن أدوات حجريــة ورفــات 
حيــوان، وميكــن رســم منــوذج عــن بيئــة املوقــع يف املاضــي علــى 
ضــوء مشــاهدات الفريــق؛ لــذا، مــازال املوقــع يضــم معلومــات 
مهمــة عــن أنشــطة إنســان مــا قبــل التاريــخ وعــن تغيــر البيئــة 

مــن جافــة إلــى رطبــة ثــم جافــة وهكــذا.

موقع املقر دراسة أثرية أولية )١4٣6هـ/20١5م(
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تبــني يف املقــر وماحولــه فتــرات كثيــرة قبــل التاريــخ وفتــرة 
التاريخ وركز فريق الصحاري القدمية يف أثناء موســم 20١4م 
 )19.76N, 44.08E( علــى منطقــة عطيفــة وإحداثياتهــا
تقريبــاً أكيــال  ثالثــة  مســافة  علــى  املقــر  شــرقي   شــمال 

)اللوحة 6.4(.

ســبق أن كشــفت وزارة الســياحة  عــن صخــرة كبيــرة مزدانــة 
  UT-1( ــارد يف بطــن واٍد ــل ف ــة مــن جب برســوم ووســوم قريب
مــن هــذا التقريــر(، وحــدود املوقــع أوديــة شــقت مســايلها يف 
ــة )اللوحــة  ــي مشــكلة شــعاباً عميق ــن احلجــر الرمل ــة م طبيع
ــن  ــة مــن العصري ــى أدوات حجري ــه عل ــر مــن حول 6.١7( وعث
احلجريــني القدميــني الســفلي واألوســط، وســجلت قطــع آثــار 
مــن العصريــن احلجــري احلديــث والهولوســني، وشــوهد رجــم 
)مدفــن( مذّيــل منقــاد )UT-4( يناقــش بعــد برهــة ضمــن 

هــذا التقريــر.

)UT-2 & 3( ١.٨ مواقع األدوات احلجرية

العصــر  أدوات  مــن  متنوعــة  مجموعــة  عطيفــة  مــن  جمــع 
العصــر  مــن  مــواد حجريــة  القــدمي، وعثــر علــى  احلجــري 
 )UT-2( باملوقــع  )اآلشــولي(  الســفلي  القــدمي  احلجــري 
منهــا فــؤوس يدويــة ونويــات حجريــة عملــت مــن حجــر رملــي 
كوارتــزي، تشــبه مــن حيــث صناعتهــا إلــى حــد كبيــر تلــك 
املســتخرجة مــن بعــض املواقــع مثــل موقــع الدوادمــي بقلــب 
اململكــة العربيــة الســعودية )جيننجــز وآخــرون 20١5(، وعثــر 
احلجــري  العصــر  مــن  مــواد  علــى   UT-3 موقــع  بشــمالي 
ــى  ــه عل ــر بجنبات ــرة مــن الصــوان. وعث ــث وأدوات صغي احلدي
مــواد مــن العصــر احلجــري القدمي األوســط شــكلت باألســلوب 
الليفلــوازي تشــبه يف خصائصهــا ماعثــر عليهــا مبوقــع املندفن. 
وبينــت هــذه النتائــج إمكانــات هــذه الناحيــة ملعرفــة إنســان مــا 
ــة  ــع عطيف ــت بعــض املشــاهدات عــن موق ــخ، ودون ــل التاري قب
ووضــح بعــد دراســة موســعة مراحــل كثيــرة عمــا قبــل التاريــخ 

ــف. ــون ســنة مضــت ونّي تراوحــت مــن ملي

)UT-1( ٢.٨ الفنون الصخرية

ثمــة صخــرة كبيــرة مبوقــع عطيفــة نقشــت عليــه لوحــة كبيــرة 
ــة طبقــة  ــت برســوم ووســوم يصعــب رؤي )اللوحــة 6.١8أ( حفل
ِقَدمهــا، وثمــة صخــرة أخــرى مجانبــة نقشــت عليهــا ثــالث 
رســمات مــن اإلبــل )اللوحــة 6.١8ب، ج( ونقــرت علــى اللوحــة 
الكبيــرة تســع رســمات حليوانــات أو تزيــد تعــذر حتديــد نوعها، 
ــر عــن يســار اللوحــة  ــر وآخــر صغي ــة رســمة حصــان كبي وثم
نفســها نقــش أســفل منهــا وعــل صغيــر وســلحفاة بريــة علــى 
ــرة، وثمــة رســمات تشــبه  ــداد الصــدع ميــني اللوحــة الكبي امت
البشــر رمبــا جتســد حيوانــاً وعــدة حــزوز لقوائــم رســمات 

حيوانــات.

تعكــس  أنهــا  يبــدو  نقوشــاً  أيضــاً  الكبيــرة  اللوحــة  وضمــت 
طبيعــة املنطقــة )األخضــر اللوحــة 6.١8ج( فــإن صــح هــذا 
فهــو اكتشــاف مهــم جــداً، ويتطابــق اخلــط املــزدوج املمتــد 
بوســط اللوحــة مــع وجهــة الــوادي ومنحــاه، ومتثــل اخلطــوط 
املتعرجــة وجهــة سلســلة اجلبــال املتشــابهة يف حــني يعكــس 
ــة أشــكال جبــال هــذه  اخلطــان املتصالبــان واألشــكال الدائري
الناحيــة وأمكنتهــا، ويعكــس رســم طبقــات متعاقبــة تركيبــة 
احلجــر الرملــي باملنطقــة، وينــدر العثــور علــى رســوم كهــذه 
عــن طبيعــة املنطقــة، مــع الفنــون الصخريــة؛ وهــي معروفــة 
يف مناطــق محــدودة مثــل جبــل بيجــو بجبــال األلــب الفرنســية 
التــي متثــل رســومها حقــول املــزارع وذكــرت تقاريــر عــن رســمة 
يف ســيبيريا )أكــرا 2004 يف تشــبنديل ونــاش » رســوم مناظــر 

طبيعيــة يف الفــن الصخــري«(.

وثمـة لوحـة أخـرى قريبـة نقشـت عليهـا ثـالث رسـمات كبيـرة 
حليـوان مجهـول، ومعظـم رسـوم احليوانات يف اململكـة العربية 
السـعودية محليـة؛ أمـا ثـالث الرسـمات يف اللوحـة ٣٩ فغريبة، 
ويظهر من طبقة القِدَم الداكنة أن الرسـومات قدمية جداً قد 
أثـرت فيهـا التجويـة ورمبـا يـدل محتواها وأسـلوب نقرها على 
أن تاريخهـا سـابق العصـر البرونـزي، وقـد نقـرت الرسـومات 
عليهـا  تتراكـم  الرطوبـة  جعـل  السـطح  مسـتوية  ناحيـة  علـى 
وسـاهمت يف ذلـك عمليـة التجويـة وطبقة الِقـَدم، ويبقى تاريخ 
الفـن الصخـري مجهـوالً حتـى اآِلن؛ لكـن دراسـتها بالتفصيـل 

قـد تسـهم يف تقييـم الفتـرات الزمنيـة.
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٩. موجز التقرير والنتيجة

يــرى الفريــق أن املقــر حــري بــأن يكــون مــن العصــر احلجــري 
احلديــث يف اجلزيــرة العربيــة إن لــم يكــن علــى مســتوى بــالد 
الشــام والشــرق األدنــى، ويستشــف مــن املعاينــات واملالحظــات 
أن عمــره يبــدو معقــداً؛ لكــن فتــرة االســتقرار فيــه وســكنه 
كانــت مــن العصــر احلجــري احلديــث، وينــدر العثــور علــى 
مواقــع بكــر تعــود إلــى العصــر احلجــري يف اجلزيــرة العربيــة،  
ويــرى الفريــق أن املقــر قــد أزاح الســتار عــن معلومات أساســية 
جديــدة حــول جزيــرة العــرب ماقبــل التاريــخ؛ ولــه شــأن كبيــر 
للمملكــة وشــعبها، وتُســتعرض أدنــاه نقــاط علــى ضــوء نتائــج 
مســح مدتــه خمســة أيــام وبعــض التوصيــات إلجــراء تنقيبــات 

يف املســتقبل:

اســتهدف العمــل امليدانــي رســم خريطــة ملوقــع املقــر كانــت   .١
نتيجتــه خرائــط إلكترونيــة مفصلــة ميكــن االســتعانة بهــا 
اســتعراض  ميكــن  إذ  مســتقباًل؛  الدراســات  جميــع  يف 
معالــم املوقــع وطبيعتــه بدقــة عالية والرواســب الصحيحة 
مــن خــالل تطبيــق راســم اخلرائــط وهــي مهمــة إلجــراء 
أي دراســة ميدانيــة مســتقباًل، وتكشــف اخلريطــة أيًضــا 
ارتبــاط أنشــطة البشــر قبــل التاريــخ مبوقــع املقــر وصلتهــا 
بطبيعتــه ومعاملــه )جبــال، وأنهــار قدميــة( وتبــرز أيًضــا 
منشــآت  يف  جتلــت  التــي  الثقافيــة  األنشــطة  نواحــي 
ــط  ــك أحــد مشــاريع رســم اخلرائ ــاً بذل ومســاكن؛ محقق
املفصلــة عــن موقــع مــن العصــر احلجــري احلديــث يف 
شــبه اجلزيــرة العربيــة ككل، وبحفــر املربــع )١( بــرزت 
مــن خاللــه رواســب صحيحــة عــن أحــدث مــا جــرى علــى 
املوقــع مــن أنشــطة وعــن بيئتــه؛ ومــن املســتبعد أن تكــون 
عمقهــا  يتــراوح  إذ  ســميكة  ورواســبه  املوقــع  مخلفــات 
بــني 50 ســم و ١ متــر، ولهــذا، البــد مــن توســيع نطــاق 
ــدة  ــة فري ــي قــد تســفر عــن كمي ــات مســتقباًل الت احلفري
مــن األدلــة والقرائــن عــن ثقافــة ســكان املوقــع وبيئتــه، 
ويعــرف الباحثــون أنشــطته، وقــد تســفر عــن معلومــات 
األبحــاث  برامــج  يف  خبــراء  كثيــراً  تســتقطب  هائلــة 
متعــددة التخصصــات علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي.

تشــير أدلــة البيئــة وبياناتهــا إلــى غــزارة امليــاه باملوقــع   .2

العصــر  إنســان  انتشــر  وقــد  املاضــي،  يف  وماحولــه 
احلجــري احلديــث يف املنطقــة التــي كانــت آنــذاك جافــة، 
ثــم اســتقر الوضــع البيئــي بــني 7000 -١0،000 ســنة، 
ثــم توافــرت امليــاه يف نــواح كثيــرة مــن املوقــع، ثــم تبدلــت 
الظــروف وجفــت القفــار والتــم األفــراد واجلماعــات مــع 
ــواٍح محــددة مــن اجلزيــرة  ــوا الســكن يف ن بعضهــم وفضل
العربيــة )حــول الواحــات ووديــان اجلبــال وشــعابها(؛ ومــن 
ــر  ــرة اخلضــراء: مامصي ضمــن تســاؤالت مشــروع اجلزي

الســكان عندمــا انقطــع الغيــث وأمحلــت البيئــات؟

كشــفت نتائــج اختبــار الكربــون املشــع أن الســكن باملوقــع   .٣ 
إلــى 8000 ســنة  يعــود  العصــر احلجــري احلديــث  يف 
املطيــرة يف  املرحلــة  مــع  تزامنــت  فتــرة  وهــي  مضــت؛ 
عصــر الهولوســني التــي كشــفت عنهــا دراســات البيئــة 
القدميــة بشــبه اجلزيــرة العربيــة، ومــن املتوقــع أن يكشــف 
اختبــار الكربــون عــن عينــات أخــرى مــن فتــرة انقطــاع 
زمنــي كبيــر رمبــا تنحصــر يف الفتــرة املطيــرة بــني ١0000 
ــون  ــار الكرب و 7000 عــام، ومــن املستحســن إجــراء اختب
املشــع يف مختبــر أبحــاث )مثــل مختبــر أكســفورد املشــع( 
 )Beta Analytic )مثــل  التجــاري  املختبــر  مــن  بــدالً 
وميكــن مــن خاللــه تدقيــق تسلســل عمــر املوقــع، ومــع 
أن علمــاء البيئــة القدميــة قــد ســلطوا الضــوء علــى فتــرة 
ــزر  ــم يتوافــر اآلن ســوى الن ــه ل ــرة؛ إال أن الهلوســني املطي
اليســير مــن املعلومــات واملعطيــات عــن مواقــع اآلثــار يف 
اململكــة العربيــة الســعودية، ويــرى الفريــق دراســة موقــع 
املقــر باســتفاضة؛ لتحديــد أوضــاع البيئــة يف املاضــي 
بقايــا  دراســة  علــى ضــوء  والكشــف عنهــا  وحيواناتهــا 
النباتــات واحليوانــات حيــث يــراه الفريــق أمــراً ســوف 

ــاره. ــي ثم يؤت

كشــفت أدلــة احليوانــات عــن تنــوع اقتصــاد إنســان مــا   .4
قبــل التاريــخ الــذي جمــع بــني صيــد األوابــد واحليوانــات 
املستأنســة ويعضــد الصيــد العثــور علــى رفــات ظبــاء. 
وتــدل كثــرة عظــام الشــياه واملاعــز علــى أهميتهــا الكبيــرة 
واســتئناس اإلنســان إياهــا مبنطقــة الهــالل اخلصيــب 
يف الشــرق األدنــى، وعليــه إمــا أن اإلنســان يف جزيــرة 
العــرب والشــام كان يقايــض باحليوانــات أو نقلهــا معــه 

موقع املقر دراسة أثرية أولية )١4٣6هـ/20١5م(
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مباشــرة مــن مــكان آلخــر، ولــم يتوفــر حتــى اآلن مايشــير 
اجلزيــرة  بجنوبــي  املستأنســة  احليوانــات  حركــة  إلــى 
ــات  ــج حفري ــة إال معلومــات شــحيحة كشــفتها نتائ العربي
يف اليمــن وســلطنة عمــان ودراســة علــى بقايــا احليــوان. 
ومــع اســتئناس أنــواع مــن املاعــز واملاشــية يف الشــام وأن 
أصلهــا مــن هنــاك، فإنــه مــازال اجلــدل دائــراً علــى أنهــا 
قــد استؤنســت بجنوبــي اجلزيــرة العربيــة ؛ مشــيرة إلــى 
ــات املقــر  تعــدد نواحــي استئناســها، وتعــد دراســة حيوان
فرصــة كبيــرة للتطــرق إلــى أصــول أنواعهــا املستأنســة 

وحركــة انتقالهــا.

مــن األهميــة مبــكان اســتخراج بقايــا خيــل مــن موقــع املقــر   .5
يعضــده العثــور علــى منحوتــات اخليــل، وثمــة متاثيــل 
للخيــل يف معــرض »طــرق التجــارة يف اجلزيــرة العربيــة« 
اســتخرجت مــن موقــع املقــر وأن ماعثــر عليــه الفريــق 
ماهــو إال بدايــة قــدوم اخليــل أو استئناســها إلــى اململكــة 
العربيــة الســعودية حســب فرضيــة الدكتور/علــي الغبــان. 
وأســنانها  اخليــل  عظــام  اختبــار  نتائــج  إيجابيــة  ومــع 
مبوقــع املقــر؛ إال أن نوعهــا لــم يتضــح ويحتــاج األمــر إلــى 
دراســة مســتفيضة علــى ســمات عينــات كبيــرة ومقارنتهــا 
)رمبــا يجــري اختبــار احلمــض النــووي عليهــا(، ولم يتضح 
إن كانــت البقايــا خليــل مســتأنس أو مــن أوابــد الصيــد. 
وعليــه، يتطلــب األمــر رفــع عينــات أخــرى مــن أماكنهــا 
األصليــة، ويعــد اســتخراج عظــام اخليــل مــن املوقــع بالــغ 
األهميــة وفرصــة مواتيــة لإلســهام يف مجــال األبحــاث 
علــى املســتوى العاملــي، ومــن املعــروف أن »اخليــل العربــي« 
ــد  ــذا، الب ــة؛ ل ــخ اململك ــوة واجلمــال يف تاري ــد رمــز الق يع
ــوع وهــو فرصــة لتعليمــه  مــن االهتمــام بســاللة هــذا الن

اجليــل احلالــي.

العثــور مبوقــع املقــّر علــى رفــات بشــرية وعناصــر مدافــن   .6
لــه أهميــة بالغــة، إذ مــا عثــر ســوى علــى نــزر يســير 
مــن رفــات البشــر مــن بواكيــر عصــور ماقبــل التاريــخ 
يف اجلزيــرة العربيــة وقــد أجــرى علمــاء األنســنة علــى 
ــر  ــات اإلنســان باملق ــاً. ويكشــف رف ــاًل علمي ــا حتلي بعضه
عــن أعمــار ســكان املوقــع وجنســهم مــع إجــراء تقييمــات 
عــن صحتهــم ونظــام غذائهــم، وإجــراء دراســة علميــة 

علــى رفــات اإلنســان هــذا قــد تكشــف عــن مهنــة الصيــد 
حتليــل  وإجــراء  العربيــة،  اجلزيــرة  يف  الرعــاة  وحيــاة 
ــة بــني  ــووي قــد يكشــف عــن صــالت محتمل احلمــض الن
واملعاصريــن،  العربيــة  اجلزيــرة  يف  القدامــى  الســكان 
وســوف يزيــح اختبــار احلمــض النــووي الســتار عن أســرار 
ــة واســتقراره وســكنه  ــرة العربي ــخ اإلنســان يف اجلزي تاري

فيهــا وتعاقبــه عليهــا قدميــاً وحديثــاً.

اســتند الفريــق علــى أدلــة ماديــة مرجحــاً عبــور ســكان   .7
املقــر مســافات طويلــة أو كانــت لهــم صــالت بآخريــن يف 
املناطــق النائيــة، وهــو يتســق مــع اســتيراد احليوانــات 
األليفــة مــن بــالد الشــام، وقــد دلــت صدفــة ودع عثــر 
ــا مــن  ــى اتصــال ســكان املقــر بالســاحل وجلبه ــا عل عليه
مســافة ٣00 كــم تقريبــاً، وتبــني للفريــق يف أثنــاء بحثــه 
ــب مــن املندفــن أن إنســان العصــر احلجــري  مبوقــع قري
مرتفعــات  مــن  الســبج  حجــر  اســتورد  قــد  احلديــث 
اليمــن إلــى اجلنــوب الغربــي مــن مســافة تربــو عــن ٣00 
كيلومتــر. وكشــف البحــث مبوقــع جبــة عــن وجــود تواصــل 
بــني املقّريــني وشــعوب بــالد الشــام شــماالً علــى بعــد 500 
كــم ونّيــف، واتضــح أن تركيــب مــواد الصناعــة كانــت مــن 
عناصــر دقيقــة تشــوبها مــادة الســليكون كانــت تتخــذ منهــا 
أدوات حجريــة؛ ممــا يــدل علــى تنقــل الســكان علــى نطــاق 
واســع؛ وبعــض املــواد الغريبــة التــي ليســت مــن طبيعــة 
ــى  ــودع عل ــه تــدل مــواد الصناعــة باملقــر وال املوقــع، وعلي
جتــوال الســكان علــى مســاحات شاســعة واحتمــال أنهــم 

ــى صــالت مــع شــعوب أخــرى يف املنطقــة وغيرهــا. عل

يف  باملقّريــني  خاصــة  ثقافــة  وجــود  إدراك  مــن  البــد   .8
مواطنهــم مــع تواصلهــم ببــالد الشــام والشــعوب األخــرى 
مثــل أهــل الســاحل، وثمــة صفــات مشــتركة وصناعيــة بــني 
األدوات باملقــر وماعثــر عليــه فريــق الصحــاري القدميــة 
مبواقــع العصــر احلجــري احلديــث القريبــة مــن املندفــن 
ــه ســبق رصــد فــوارق  )كراســارد وآخــرون 20١2( مــع أن
بــني مــواد املقــر ومــواد مبواقــع أخــرى بجنوبــي اجلزيــرة 
وتبايــن  الســكان  اختــالف  علــى  يــدل  ممــا  العربيــة؛ 

موادهــم الثقافيــة أيضــاً.
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مــع إلقــاء الضــوء علــى مرحلــة الســكن باملقــر يف العصــر   .٩
احلجــري احلديــث؛ إال أنــه الشــك قــد ســكن فيــه خــالل 
فتــرات كثيــرة يف عصــور مــا قبــل التاريــخ، وحــددت مواقع 
واملندفــن  بجبــة  واألوســط  القــدمي  احلجــري  العصــر 
ــد أجــرى  ــي، وق ــق يف الدوادم ــل الفري ــع عم واتســاقها م
الفريــق تواريــخ مطلقــة دلــت نتائجهــا علــى أن مواقــع 
العصــر احلجــري القــدمي األدنــى واألوســط تعــود إلــى 
أكثــر مــن 500،000 حتــى 55000 ســنة مضــت )بتراجليــا 
وآخــرون 20١١؛ كروكــت وآخــرون 20١5( وارتبــاط جميــع 
ــى  مــا اكتشــف مــن مواقــع العصــر احلجــري القــدمي حت

ــع املقــر. ــرة ميكــن دراســتها مبوق ــرات مطي اآلن بفت

للفــن الصخــري مبوقــع املقــر أهميــة كبيــرة مثلمــا هــو   .١0
بجنوبــي اجلزيــرة العربيــة وشــماليها لكنــه يختلــف عنهــا 
كثيــراً إذ يحكــي عــن ثقافــات مختلفــة لتواصــل املجتمعــات 
فيمــا بينهــا، وعــن حيوانــات املنطقــة يف املاضــي مثلمــا 
وآخــرون،  )جوانــني  الشــوميس  مبوقــع  الفريــق  ســجله 
20١5(، وحتديــد »خريطــة املوقــع« يف عطيفــة أمــر فريــد 
الصعيديــن  علــى  األهميــة  وبالــغ  العربيــة  يف اجلزيــرة 

ــي. احمللــي والعامل

وقصــارى القــول أن الفريــق يــرى أهميــة موقــع املقــر علــى 
فهــو  وتقييمــه؛  دراســته  بعــد  والعاملــي  احمللــي  الصعيديــن 
بغربــي اجلزيــرة  أنــاس عاشــوا  عــن  فريــدة  ثقافــة  يعكــس 
ــى  ــان العصــر احلجــري احلديــث يعــود تاريخهــا إل ــة إب العربي
يــني مــع مجتمعــات  8000 عــام علــى األقــل. يبــدو تواصــل املقرِّ
ــى أن  ــدل عل ــا؛ مماي ــة وخارجه ــرة العربي أخــرى داخــل اجلزي
اجلزيــرة  كانــت فعــاًل مفتــرق طــرق يف العصــر احلجــري 

احلديــث ومــا قبــل التاريــخ. 

ــد ورعــي املاشــية ويســتقرون  ــى الصي ــون عل رمبــا دأب املقّري
ــه، والبــد مــن  ــى الســكن ب ــة عل موســمياً باملقــر مــع وجــود أدل
تشــكيل فريــق علمــي مــن خبــراء مــن مختلــف التخصصــات 
ويوصــي  املقــر،  آثــار  لدراســة  الغبــان؛  الدكتــور  رأي  علــى 
فريــق الدراســة بالتنقيــب منهجيــاً وذلــك الســتخراج فرائــد 
آثــار موقــع املقــّر التــي رمبــا تكــون ذات أهميــة محليــاً وعامليــاً، 
والشــك أن املوقــع ســوف يجيــب علــى تســاؤالت كثيــرة عــن 

تاريــخ اجلزيــرة العربيــة واململكــة العربيــة الســعودية، ومازالــت 
هنــاك فــرص للكشــف عــن آثــار املوقــع ومعرفتهــا، ويجدر نشــر 
اللقــى واملــواد ويســعد الفريــق بالتعــاون مــع وزارة الســياحة 
ــم  ــي ل ــع الت ــذا الشــأن، ومــع قصــر دراســة املوق الســعودية به
تتجــاوز خمســة أيــام إال أن التنقيــب فيــه مســتقباًل ســوف 
يزيــح الســتار بــال شــك عــن معلومــات علميــة بالغــة األهميــة.

موقع املقر دراسة أثرية أولية )١4٣6هـ/20١5م(





موقع سوق عكاظ:

كانــت عــكاظ يف اجلاهليــة وصــدر اإلســالم مــن أعظــم أســواق 
العــرب، والتــي ُذكــر أنهــا ســبعة عشــر ســوقاً يف أنحــاء اجلزيــرة 
يذكرونهــا  واجلغرافيــني  املؤرخــني  جنــد  ولهــذا  العربيــة، 
بصيغــة )مــن أعظــم أســواق العــرب( أو بأنهــا )موســم مــن 

ــرب( أعظــم مواســم الع

ومــع شــهرة ســوق عــكاظ وكثــرة ذكرهــا إاّل أن املصــادر املبكــرة 
اختلفــت يف حتديــد موقعهــا وتضاربــت آراؤهــا، فقيــل إنــه بــني 
نخلــة والطائــف وقيــل إنــه قــرب عرفــات وهنــاك مــن يــرى إنــه 
شــرقي الطائــف يف الطــرف اجلنوبــي مــن صحــراء ركبــة علــى 
طريــق احلــج اليمنــي، غيــر أن معظــم الدراســات احلديثــة 
التــي قــام بهــا مجموعــة مــن املؤرخــني واجلغرافيــني - خاصــة 
ــد الوهــاب عــزام، وعبــد اهلل  ــن بليهــد، وعب كاًل مــن محمــد ب
ــى حتديــد موقــع ســوق  ــس - اتفقــت عل ــن خمي ــد ب ــن محم ب
عــكاظ يف املنطقــة الواقعــة علــى بعــد 40كــم شــرقي الطائــف 

و١0 كــم مــن مطــار الطائــف.

فمــن خــالل تتتبــع روايــات املصــادر وتطبيــق املواقــع املرتبطــة 
حــرب  أيــام  أحــداث  مواقــع  مثــل:  عــكاظ  بســوق  تاريخيــاً 
الفجــار، وذكــر منــازل طريــق احلــج مــن صنعــاء إلــى مكــة يف 
أرجــوزة أحمــد الرداعــي اليمانــي، إضافــة إلــى اآلثــار الدارســة 
يف املنطقــة، فقــد حــدد ابــن بليهــد موقــع ســوق عــكاظ يف 
األخيضــر؛  ووادي  شــرب  وادي  فيهــا  يلتقــي  التــي  املنطقــة 
شــرقيه مــاء يقــال لــه املبعــوث عنــد احلــرة الســوداء وجنوبيــه 
أكمــة بيضــاء يقــال لهــا العبــالء وشــماليه هــو الفاصــل بــني 

وادي شــرب ووادي قــران.

الفعاليــات  عليهــا  تقــام  التــي  األرض  اليــوم  ُحــددت  وقــد 
الســنوية لســوق عــكاظ يف الطــرف اجلنوبــي مــن املســاحة 
التــي رأى ابــن بليهــد أنهــا موقــع ســوق عــكاظ، بعــد أن ُحســم 
موضــوع مــكان الســوق وحــدوده عــام ١4١6هـــ، حــني صــدرت 

عبــد  بــن  نايــف  األميــر  امللكــي  الســمو  توجيهــات صاحــب 
العزيــز آل ســعود_ رحمــه اهلل_ وزيــر الداخليــة آنــذاك، 
بالنيابــة،  الطائــف  معالــي محافــظ  رآه  مــا  علــى  باملوافقــة 
وأيــده صاحــب الســمو امللكــي أميــر منطقــة مكــة املكرمــة، مــن 
تشــكيل جلنــة عليــا مــن وزارات الداخليــة، والعــدل، واملعــارف، 
والزراعــة وامليــاه، والشــؤون البلديــة والقرويــة؛ تكــون مهمتهــا  
حتديــد ســوق عــكاظ، واملنطقــة األثريــة احمليطــة بــه، وتكليــف 
وزارة املعــارف )وكالــة اآلثــار واملتاحــف( بوضــع بتــر ومعالــم 
واضحــة علــى حــدود الســوق مــن اجلهــات األربــع، وتعميــد 

ــه. ــدي علي ــع التع ــة املختصــة مبن اجله

وقــد أقــرت اللجنــة بعــد دراســات مســتفيضة للكتــب والروايات 
التــي حتدثــت عــن ســوق عــكاظ، والوقــوف مــع الباحثــني وأهــل 
واخلبــرة علــى املواقــع التــي ذكــر العلمــاء والباحثــون واملؤرخــون 
ــع الســوق  ــد أقــرت موق ــع للســوق، فق احتمــال أن تكــون مواق
ــات ســوق عــكاظ،  ــاً فعالي ــا حالي ــام عليه ــي تق ــة الت يف املنطق
موضحــة » أنــه يبعــد عــن مدينــة الطائــف بحوالــي ٣5 كــم 
تقريبــاً يف اجلهــة الشــمالية الشــرقية علــى ميــني الذاهــب 
إلــى الريــاض ويبعــد عــن اخلــط الســريع بحوالــي أحــد عشــر 
كيــاًل مــن اجلســر األول للعرفــاء مــع الطريــق املتجــه لقــرى 
عــدوان، وحــدوده مــن اجلنــوب فضــاء والعبــالء بطــول 2500م 
ومــن الشــمال مزرعــة امللــك خالــد رحمــه اهلل التــي تقــع فيهــا 
بطــول ٣540م ومــن الغــرب وادي األخيضــر بطــول ٣7٣5م 
ومــن الشــرق فضــاء بطــول ٣4٣0م ومســاحته )١0572800(

ــت  ــا وضع ــى احلــدود، كم ــم عل ــة معال ــت اللجن ــد وضع م2 وق
شــوارع بعــرض ١00م حتيــط بالســوق مــن جميــع اجلهــات، 
املوقــع عبــارة عــن أرض فيحــاء واســعة خاليــة مــن  وهــذا 
اجلبــال واألوديــة واإلحداثــات وادعــاء امللكيــة، ويف طرفهــا 
اجلنوبــي صخــرات تســمى األثيــداء، والســرايا، ذكــر بعــض 
الباحثــني احتمــال أن تكــون املنبــر الــذي كان يتبــارى عليــه 
الشــعراء، التســاع املنطقــة التــي تقــع فيهــا هــذه الصخــرات. 
وموقــع الســوق يبعــد عمــا يســمى بقصــر مشــرفة بحوالــي 
اثنــي عشــر كيــاًل« والــذي يظهــر أن مســاحة عــكاظ أوســع مــن 

تقرير املسح األثري لسوق عكاظ
)٤/٣٠-١٤٣٨/٥/١٤هـ/٢٠١٧م(

سعيد العتيبي، أنس سندي، عبد العزيز سعد، سالم القحطاني، فهد التميمي ، فهد الظفيري
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املنطقــة التــي مت حتديدهــا ألن قبائــل العــرب كانــت تأتــي إليــه 
بتجارتهــا وجمالهــا، ويشــهد الســوق حضــور النســاء والــذراري، 
ومــن املؤكــد أنــه كان يتســع لوجــود منــازل للقبائــل الوافــدة 
إليــه حســب مــا اعتــادت عليــه القبائــل مــن احملافظــة علــى 
اســتقاللية وجودهــا يف احلــل والترحــال، وكانــت مســاحته 
تتســع لســروح مــا يجلبــون معهــم مــن مــواٍش، ووجــود مواقــع 

ــاه واملراعــي. مــوارد املي

والعصــر  اإلســالم  قبــل  مــا  عصــر  يف  عــكاظ  ســوق 
اإلســالمي.

تباينــت آراء املؤرخــني حــول بدايــة ســوق عــكاظ فقيــل إنهــا 
جمهــور  أن  غيــر  ســنة،  عشــرة  بخمــس  الفيــل  عــام  بعــد 
املؤرخــني يــرى أنهــا بــدأت عــام 50١م، أي قبــل ظهــور اإلســالم 

بقــرن مــن الزمــان.

وكانــت ســوق عــكاظ تبــدأ يف أول ذي القعــدة مــن كل عــام 
ــى العشــرين مــن ذي القعــدة  ــا وتســتمر حت ــاس إليه فيفــد الن
ثــم يرحتــل النــاس منهــا إلــى ســوق مجنــة يف منطقــة اجلمــوم، 
قــرب مكــة املكرمــة، فــإذا أهــّل شــهر ذي احلجــة ذهــب النــاس 
ــم  ــوم الثامــن ث ــى الي ــه إل لســوق املجــاز قــرب عرفــة وبقــوا في

يذهبــون للحــج .

وكانــت عــكاظ هــي الســوق التجاريــة الكبــرى لعامــة العــرب 
فإليــه جتلــب أنــواع البضائــع املختلفــة مــن كل ناحيــة: مــن 
هجــر والعــراق والشــام وفــارس واليمــن، فمــن البــوادي يجلــب 
ــل، ومــن اليمــن  ــام واإلب ــن واإلقــط، واألغن إليهــا الســمن والل
فــارس  ومــن  الســالح،  الشــام  ومــن  واألدم،  املوشــاة  البــرد 
الطيــب واحلريــر، ومــن الطائــف اجللــود والزبيــب والعنــب.

وكانــت ســوق عــكاظ إلــى جانــب أهميتهــا التجاريــة منتــدًى 
ثقافيــاً واجتماعيــاً للعــرب، فــكان مــن أبــرز نشــاطات ســوق 
مــن  وكان  والتفاخــر،  واملباهلــة  واخلطابــة  الشــعر  عــكاظ 
أبــرز النشــاطات األدبيــة يف ســوق عــكاظ مــا يقدمــه الشــعراء 
ــي،  ــة الذبيان ــم الشــعر يف موســم عــكاظ النابغ ــدي حك ــني ي ب
ــه الشــعراء ويعرضــون  ــه قبــة حمــراء فيأتي إذ كانــت تُنصــب ل
عليــه أشــعارهم ويناقشــونه الــرأي يف فصاحــة ألفاظهــا وقــوة 

بيانهــا، ويف ســوق عــكاظ  يتــم إعــالن الصلــح بــني املتنازعــني 
والفــداء واملعاهــدات واإلجــارة ونحــو ذلــك، ملــا يشــهده الســوق 
مــن اجتمــاع كبيــر للعــرب ولتشــهد العــرب بذلــك وتنشــره  بــني 

ــل يف كل مــكان. ــة القبائ بقي

وقــد ارتبــط ســوق عــكاظ بســيرة رســول اهلل صلــى اهلل عليــه 
وســلم قبــل البعثــة وبعدهــا، فقــد ذكــر ابــن ســعد يف الطبقــات: 
أنــه بعــد أن أخــذت حليمــة الســعدية الرســول صلــى اهلل عليــه 
وســلم إلــى منــازل قومهــا : »أقامــت بــه حتــى قامــت ســوق 
عــكاظ، فانطلقــت حتــى تأتــي بــه إلــى عــراف مــن هذيــل يريــه 
ــل!  ــا معشــر هذي ــه صــاح: ي ــاس صبيانهــم ، فلمــا نظــر إلي الن
يــا معشــر العــرب! فاجتمــع إليــه النــاس مــن أهــل املوســم، 
فقــال: اقتلــوا هــذا الصبــي! وانســلت بــه حليمــة، فجعــل النــاس 
يقولــون: أي صبــي؟ فيقــول: هــذا الصبــي! وال يــرون شــيئاً 
قــد انطلقــت بــه أمــه، فيقــال لــه: مــا هــو؟ قــال: رأيــت غالمــاً، 
واآللهــة ليقتلــن أهــل دينكــم، وليكســرن آلهتكــم، وليظهــرن 
أمــره عليكــم، فُطلــب بعــكاظ فلــم يوجــد، ورجعــت بــه حليمــة 
إلــى منزلهــا، فكانــت بعــد ال تعرضــه لعــراف وال ألحــد مــن 

ــاس«.   الن

وســلم شــهد  عليــه  فتــرة صبــا رســول اهلل صلــى اهلل  ويف 
يف عــكاظ حــرب الفجــار اآلخيــرة التــي وقعــت بــني قريــش 
وهــوازن ودارت ثالثــة أيــام منهــا يف عــكاظ، وفيهــا يقــول صلــى 
ــا  ــوم الفجــار وأن ــه وســلم » كنــت أنبــل مــع أعمامــي ي اهلل علي

ــع عشــرة ســنة« ــن أرب اب

وُذكــر أن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم يف أحــد مواســم 
ســوق عــكاظ اســتمع خلطبــة قــس بــن ســاعده اإليــادي التــي 
قــال فيهــا »أيهــا النــاس اســمعوا وعــوا، مــن عــاش مــات ومــن 
مــات فــات، وكل مــا هــو آت آت، ليــل داج...«، وروي عــن قصــة 
وفــد قبيلــة إيــاد أنــه ملــا قــدم الوفــد إلــى رســول اهلل صلــى 
اهلل عليــه وســلم ليعلــن إســالم القبيلــة ســألهم رســول اهلل عــن 
قــس بــن ســاعده اإليــادي فقالــوا: مــات يــا رســول اهلل، فقــال 
رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم: »كأنــي انظــر إليــه بســوق 
عــكاظ علــى جمــل لــه أورق وهــو يتكلــم بــكالم عليــه حــالوة مــا 
أجدنــي أحفظــه«، فقــال أحدهــم إنــي أحفظــه يــا رســول اهلل، 

وتــال عليــه بعــض خطبــة قــس بــن ســاعدة.
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وكان قــس بــن ســاعدة مــن اخلطبــاء الذيــن يفــدون إلــى ســوق 
عــكاظ ويأمــر النــاس بفعــل اخليــر ويعظهــم مبــن كان قبلهــم، 
وكان أول مــن أظهــر التوحيــد مبكــة مــع ورقــة بــن نوفــل وزيــد 
بــن عمــرو بــن نفيــل، وكان قــس موحــداً يؤمــن بالبعــث، وترحــم 
عليــه رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم، فقــد روي عنــه أنــه 
قــال : »رحــم اهلل قســاً إنــي ألرجــو أن يبعثــه اهلل أمــة وحــده«.

وبعــد أن بُعــث رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم بالدعــوة 
النــاس يف  يتتبــع  أخــذ  بالدعــوة  باجلهــر  وأُمــر  اإلســالمية 
منازلهــم باملوســم بأســواق مجنــة وعــكاظ وذي املجــاز يبلــغ 
رســالة ربــه، وُذكــر أنــه ذهــب مــع عمــه أبــي العبــاس رضــي اهلل 
عنــه إلــى عــكاظ ليريــه منــازل أحيــاء العــرب، فأخــذ بعــد ذلــك 
يعــرض عليهــم اإلســالم ويبحــث عــن مــن مينعــه، وروي أنــه 
ــوا ال إلــه إال  ــا أيهــا النــاس قول وقــف بســوق عــكاظ يقــول: »ي
اهلل تفلحــوا وتنجحــوا« وعمــه أبــو لهــب يتبعــه ويقــول يــا أيهــا 

ــه كــذاب فاحــذروه« . ــن أخــي وإن ــاس إن هــذا اب الن

وظــل رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم يعــرض دعوتــه علــى 
ــه األنصــار مــن  ــى بعــث اهلل إلي أهــل مكــة وأســواق احلــج حت

أهــل املدينــة.

بــدأ نشــاط ســوق عــكاظ وبقيــة أســواق العــرب يف التضــاؤل 
مــع بدايــة انتشــار اإلســالم بــني القبائــل العربيــة، وارتبــط هــذا 
التضــاؤل باجلانــب األدبــي للســوق، أّمــا اجلانــب التجــاري فقــد 
اســتمر حتــى نهايــة العصــر األمــوي، فالســوق لــم تــزل قائمــة 
إلــى أن خربــت ونهبــت علــى يــد اخلــوارج احلروريــة ســنة 
١2٩هـــ، وقــد كان مــن أســباب تضائــل األســواق انشــغال العرب 
البــالد  يف  واســتقرارهم  اإلســالمية،  والفتوحــات  باجلهــاد 
املفتوحــة، ورســوخ األمــن يف ربــوع اجلزيــرة العربيــة، وأثــر 
ذلــك يف مزاولــة التجــارة بــكل يســر وســهولة، وأيضــاً االســتغناء 
عنهــا بأســواق مكــة الدائمــة، وســوق منــى، فضــاًل عــن تأســيس 
مــدن األمصــار يف العــراق ومصــر وشــمال إفريقيــا ممــا جعــل 
ســكان هــذه املــدن وغيرهــا مــن املــدن يف اجلزيــرة العربيــة 

يســتغنون بأســواقها الدائمــة عــن أســواق املواســم.

معالم ســوق عكاظ يف عصر ما قبل اإلســالم والعصر 
اإلسالمي:

يتبــني مــن روايــات املصــادر أن أرض ســوق عــكاظ يف اجلاهلية 
وصــدر اإلســالم كانــت صحــراء مســتوية ال علــم فيهــا وال 
جبــل، ولــم تذكــر املصــادر أي إنشــاءات أو مبــاٍن يف موضــع 
الســوق، بــل كانــت تنصــب القبــاب أيــام الســوق حلــكام عــكاظ، 
ويذكــر ياقــوت احلمــوي أن عــكاظ نخــل يف واد بينــه وبــني 

ــة. الطائــف ليل

ــا مــن  ــل فيه ــرة ومــا قي ــر أن أحــداث حــرب الفجــار األخي غي
ــي جــرت  ــة الت ــم اجلغرافي ــدت أســماء بعــض املعال أشــعار خل
يــوم  وهــي  عــكاظ،  منطقــة  الفجــار يف  حــرب  أيــام  عليهــا 

شــمطاء ويــوم العبــالء ويــوم شــرب ويــوم احلريــرة.

انــدرس ذكرهــا، أمــا  ابــن بليهــد: »أن شــمطاء قــد  ويذكــر 
العبــالء فهــي باقيــة بهــذا االســم إلــى هــذا العهــد، وهــي حــد 
عــكاظ يف اجلهــة اجلنوبيــة منــه، وشــرب واٍد يفيــض يف عــكاظ 
ويشــقه مــن اجلهــة الشــمالية منــه، وهــو بــاٍق باســمه إلــى هــذا 
العهــد، واحلريــرة حــرة إلــى جنــب عــكاظ مــن جهــة مطلــع 

الشــمس«

ويف العصــر اإلســالمي يــرد اســم عــكاظ ومعاملهــا اجلغرافيــة 
ــر  ــي يذك ــي الت ــن عيســى الرداعــي اليمان يف أرجــوزة أحمــد ب
فيهــا منــازل ومراحــل الطريــق مــن صنعــاء إلــى مكــة املكرمــة 

حيــث يقــول:

والـقلب فيه شـبه الشـواظ »فقلت ملا ثاب لي احتفاظي 
والعيس تطوي األرض باملظاظ سل الهوى عن قلبك املغتاظ 

مسهلة للخبت من عكاظ مشفقة من زاجر كظاظ 
بحيث خط امليل كف الكاتب تاركة قران للمناقب 
بكل محض حسن الضرائب وشرباً يف جنح ليل واقب 

ويقــول الرداعــي : بعــد هــذه األبيــات: »عــكاظ مبعكــد هــوازن 
وُقــّران  اليــوم.  هــالل  لبنــي  وهــي  القدميــة  العــرب  وســوق 

وشــرب مكانــان مــن أرض عــكاظ«
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اإلسـالمي  العصـر  يف  قريـة  أصبحـت  عـكاظ  أن  ويحتمـل 
عنـد  نصـاً  حيـث جنـد  اليمنـي،  احلـج  طريـق  علـى  ومحطـة 
اإلدريسـي )تويف عام 55٩هـ/١١66م( قال فيه »وسـوق عكاظ 
قريـة كاملدينـة جامعـة، لهـا مـزارع ونخيـل وميـاه كثيـرة، ولهـا 
سـوق يومـاً يف اجلمعـة وذلـك يـوم األحـد، يقصـد إليها يف ذلك 
اليـوم بأنـواع مـن التجـارات احملـوج إليهـا أهـل تلـك الناحيـة، 

فـإذا انتهـى املسـاء انصـرف كل أحـد إلـى موضعـه ومكانـه«

املسح األثري لسوق عكاظ:

بــدأت أعمــال املســح األثــري لســوق عــكاظ ابتــداًء مــن يــوم 
الســبت املوافق ١4٣8/4/٣0هـ، واســتمرت ملدة خمســة عشــر 
يومــاً، وبــدأ الفريــق يف عمله امليداني يوم األحد١4٣8/5/١هـ، 
وشــملت أعمــال املســح األثــري معالــم ســوق عــكاظ التــي ُذكرت 
يف املصــادر والدراســات احلديثــة، حيــث مت  تتبــع وادي شــرب 
ــرة، وأجــزاء  ــى العبــالء واحلري ووادي األخيضــر والوقــوف عل
مــن مســار طريــق احلــج اليمنــي عنــد مــروره بعــكاظ، ومنطقــة 
قصــر مشــرفة، والعرفــاء، كمــا مت مســح منطقــة ســوق عــكاظ 
ــة يف حدودهــا  ــاً، ومســح املناطــق الواقع احملــددة بســور حالي
إلــى مســافة ١0كــم مــن كل جهــة، وشــرقاً  وجنوبــاً  شــماالً 

وغربــاً إلــى مســافة 5كــم مــن كل جهــة.

وقــد أســفرت أعمــال املســح األثــري عــن تســجيل مواقــع أثريــة 
مختلفــة اشــتملت علــى:

مواقع نقوش قدمية ورسوم صخرية.  -
مواقع استيطان إسالمي مبكر )أساسات منازل(.  -

مواقع نقوش إسالمية.  -
مصادر مياه )آبار وقنوات(.  -

قصور وقالع أثرية.  -

وفيما يلي الوصف التوثيقي للمواقع التي مت مسحها:

١- العبل: 
خط الطول شرقاًخط العرض شماالً

دقيقةدرجة ثانية دقيقةدرجةثانية
67٩272١8٩2٣٩40

ــم طبيعــي  يقــع شــرقي ســوق عــكاظ مبســافة 2كــم، وهــو معل
ــه  ــى قمت ــني توجــد عل ــن قمت ــون م ــع يتك ــل مرتف ــارة عــن ت عب
احلــج  طريــق  عالمــات  إحــدى  تكــون  قــد  حجريــة،  دائــرة 

اليمنــي.

٢- منطقة سوق عكاظ

أواًل: علــى مســافة ٥٠٠م إلــى الشــمال مبيــل نحــو الغــرب مــن 
البوابــة الشــمالية ملنشــآت ســوق عــكاظ احلديثــة، مت العثــور 
علــى عــدد مــن أساســات املبانــي األثريــة مت تســجيلها ووصفهــا 

كمــا يلــي:

مبنى رقم )١( : )اللوحتان 7.2، 7.٣أ(.

خط الطول شرقاًخط العرض شماالً
دقيقةدرجة ثانية دقيقةدرجةثانية
57.7282١٣7.١٣840

أساســات متقطعــة مــن احلجــارة ملبنــى مســتطيل الشــكل مــن 
إلــى الغــرب تبلــغ أبعــاده ٣2،55×27،55م، ويتضــح  الشــرق 
مــن تتبــع األساســات أن غــرف املبنــى تتعامــد علــى أضالعــه 
األربعــة وتطــل علــى ســاحة وســطية مكشــوفة، ويبلــغ متوســط 

أبعــاد الغــرف 5×٣.١م.

مبنى رقم )2( )اللوحة 7.2(

خط الطول شرقاًخط العرض شماالً
دقيقةدرجة ثانية دقيقةدرجةثانية
58.4282١40٣840

أســاس متقطــع مــن احلجــارة تبلــغ ســماكته 60ســم، ملبنــى 
الداخــل  أبعــاده ١0×١0م، مقســوم مــن  تبلــغ  الشــكل  مربــع 
إلــى قســمني متســاويني، وال تظهــر تفاصيــل معماريــة بداخلــه 

متكــن مــن إعطــاء تصــور لتخطيــط هــذا املبنــى.
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مبنى رقم )٣( )اللوحة 7.٣ب(

خط الطول شرقاًخط العرض شماالً
دقيقةدرجة ثانية دقيقةدرجةثانية
02.٣2٩2١٣6.2٣840

أســاس مــن احلجــارة جلــدار ميتــد مــن الشــمال إلــى اجلنــوب 
يبلــغ طولــه5،50م، وســمكه 55ســم، ينتهــي مــن طرفيــه بامتــداد 
نحــو الشــرق بطــول١،80م، )طرفــاه علــى شــكل زاويــة قائمــة(. 

مبنى رقم )4( )اللوحة 7.٣ج(

خط الطول شرقاًخط العرض شماالً
دقيقةدرجة ثانية دقيقةدرجةثانية
54.8282١28.6٣840

١4×١2م،  أبعــاده  تبلــغ  الشــكل  مســتطيل  مبنــى  أســاس 
ــع غــرف ثــالث منهــا  وســماكة جدرانه50ســم، يتكــون مــن أرب
تشــغل امتــداد ضلعــه اجلنوبــي، وواحــدة علــى ضلعــه الغربــي، 
مقســومة مــن الداخــل بنصــف جــدار، وتطــل الغــرف علــى فنــاء 

مكشــوف، ويبلــغ متوســط أبعــاد الغــرف 4×4م.

مبنى رقم )5(

خط الطول شرقاًخط العرض شماالً
دقيقةدرجة ثانية دقيقةدرجةثانية

58.4282١40٣840
أســاس جــدار مــن احلجــارة يبلــغ طولــه 20م، وســمكه 45ســم، 
ــه قطــع مــن احلجــارة، غيــر أنــه ال ميكــن متييــز  وتتناثــر حول

أي تفاصيــل معماريــة بســبب حالــة املوقــع.

ثانيًا: السرايا احلمراء: 

خط الطول شرقاًخط العرض شماالً
دقيقةدرجة ثانية دقيقةدرجةثانية

22.١282١45.0٣840

الســرايا احلمــراء تكويــن صخــري )هضبــة(، تقــع بــني منشــآت 
ســوق عــكاظ، وجــد علــى صخورهــا:

التجريــدي  باألســلوب  األســود  باللــون  ثــالث رســمات   -١
)اللوحــة  األســود،  باللــون  مرســومة  خيــول  ألشــكال 

7.٣ج(.
ــذة بأســلوب احلــز الســطحي يرجــح  ــة منف نقــوش كوفي  -2
تاريخهــا بالفتــرة مــن القــرن الثانــي إلــى الثالــث الهجري: 

لوحــة )5(.

النقش األول: يتكون من ثالثة سطور ويقرأ كما يلي:
ترحم اهلل على عمرو بن   -١
عمرو وعلى من قال آمني  -2

ترحم اهلل على..  -٣

النقش الثاني: يتكون من أربعة سطور ويقرأ:
١-  ترحم اهلل

2-  على عمرو بن
٣-... وعلى من 

قال آمني  -4

النقش الثالث: يتكون من ثالثة سطور ويقرأ:
١-  ترحم اهلل على أجداد زيد

بن عمرو وعلى من قال  -١
آمني  -2

النقش الرابع: يتكون من خمسة سطور ويقرأ
أنا عمر  -١

و ابن ...  -2
وأ وصى }ببر{  -٣

اهلل  -4
.. وإلى األرحام  -5

النقش السادس:يتكون من سطرين مكررة ويقرأ:
١-  ترحم اهلل على عبد

اهلل بن أفلج  -2

املسح األثري لسوق عكاظ )١4٣8هـ / 20١7م(
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ثالثًا: مباٍن أثرية إلى اجلنوب الشرقي من البوابة اجلنوبية 
لسوق عكاظ:

خط الطول شرقاًخط العرض شماالً
دقيقةدرجة ثانية دقيقةدرجةثانية
٣١.١272١50.٣٣840

إلــى اجلنــوب الشــرقي مــن البوابــة اجلنوبيــة مبســافة 470م، 
وجــدت أساســات مــن احلجــارة؛ متثــل أساســات مبنــى كبيــر أو 
مجموعــة مبــاٍن متجــاورة، حيــث تظهــر بشــكل متقطــع، وتظهــر 
أجــزاء مــن زوايــا بعــض الغــرف، وتبلــغ ســماكة األساســات 
60ســم، مبنــي بصفــني مــن احلجــارة، ولــم نتمكــن مــن متييــز 
مخطــط للموقــع بســبب تعــرض أجــزاء منــه لإلزالــة، والبعــض 

اآلخــر انطمــر  بفعــل الطمــي ورواســب الريــاح مــن الرمــال.

رابعًا-عالمات حجرية 

خط الطول شرقاًخط العرض شماالً
دقيقةدرجة ثانية دقيقةدرجةثانية
27.١282١5١.4٣٩40

إلــى الشــرق مــن منشــآت ســوق عــكاظ احلاليــة داخــل الســور، 
وجــدت عالمــات مبنيــة مــن قطــع احلجــارة الصغيــرة املخلوطة 
باجلــص )دبــش( تتخــذ كل واحــدة منهــا شــكاًل دائريــاً يتــراوح 
قطرهــا بــني ١-١،50م، وتبــدو حجارتهــا متناثــرة حاليــاً، وهــي 
متتابعــة، واملســافات بــني العالمــة والتــي تليهــا مختلفــة األبعــاد 
تصــل يف بعــض األحيــان إلــى خمســة أمتــار ويف بعــض األحيــان 
إلــى ١5م، ومت إحصــاء مــا مجموعــه 5٩ عالمــة، متتــد مــن 
قــرب العبــل الواقــع شــرقي ســوق عــكاظ وتتخــذ اجتاهــاً نحــو 

الشــمال الشــرقي بشــكل متعــرج إلــى مســافة قرابــة 700م.

تنكشــف  ورمبــا  معروفــة،  غيــر  العالمــات  هــذه  ووظيفــة 
وظيفتهــا ومزيــد مــن تفاصيلهــا بعــد إجــراء تنقيبــات أثريــة يف 

إجــدى هــذه الدوائــر وفيمــا بينهــا.

٣- وادي صلبة : )اللوحة 7.4ب، 7.5أ(

خط الطول شرقاًخط العرض شماالً
دقيقةدرجة ثانية دقيقةدرجةثانية

١١.6٣272١0.024040

بئر وادي صلبة: 
يف امتــداد وادي صلبــة، جنــوب شــرقي ســوق عــكاظ مبســافة 
2،47كــم، وجــدت بئــر قدميــة تســمى بئــر البيضــاء شــكلها 
الداخــل ٣م، وســمك جدارهــا  مــن  يبلــغ قطرهــا  بيضــاوي 
80 ســم، وتبــدو أجــزاء مــن جدرانهــا وعمقهــا منهــار إذ لــم 
نحــو  أن  كمــا  أمتــار،  قرابــة خمســة  إاّل  عمقهــا  مــن  يتبــق 
نصــف قطــر جدراهــا قــد انهــار أيضــاً، والبئــر منحوتــة يف 
الطبقــة الصخريــة، وأعالهــا بعمــق حوالــي ثالثــة أمتــار مطوي 
باحلجــارة، ويحتمــل أن البئــر تعــود لفتــرات قدميــة وأنهــا كانت 
أحــد مصــادر امليــاه يف منطقــة ســوق عــكاظ، حيــث وجــد علــى 
ــاء يعــود لفتــرة قدميــة؛ ويبــدو أنهــا  مقربــة منهــا أساســات بن
ظلــت جتــدد وتســتخدم حتــى وقــت قريــب إذ يوجــد طبقــة مــن 
األســمنت اســتخدمت لتجديــد محيــط جدارهــا اخلارجــي مــن 

ــى. األعل

وعلــى مســافة ١0م شــرقاً مــن البئــر، يوجــد حــوض مــاء صغيــر 
ــة باألســمنت  ــى ســطح األرض بحجــارة مثبت ــي عل حديــث مبن
وأرضيتــه مليســة باجلــص، وشــكله دائــري يبلــغ قطــره ١،60م، 

وارتفاعــه ٣0ســم.

وبجــوار البئــر مــن الناحيــة الشــرقية توجــد دالئــل وجــود بنــاء 
غيــر مميــزة الشــكل إذ يوجــد تــل مــن الطــني املتراكــم وقطــع 

مــن احلجــارة املتناثــرة.

مبنى وادي صلبة: 

خط الطول شرقاًخط العرض شماالً
دقيقةدرجة ثانية دقيقةدرجةثانية
١0.٣272١56.٩٣٩40
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موقــع أثــري يقــع علــى بعــد٩0 م، غربــي بئــر البيضــاء، عبــارة 
عــن تــل صغيــر تظهــر عليــه أساســات مبنــى مســتطيل مــن 
أبعــاده 20×  تبلــغ  الشــرقي  إلــى اجلنــوب  الغربــي  الشــمال 
4م، يظهــر منــه ثالثــة أضــالع، ويتصــل بــه مــن وســط جــداره 
الغربــي أســاس غرفــة تبلــغ أبعادهــا١0×٣،75م ، يعلوهــا ركام 
مــن التربــة الطينيــة الناجتــة عــن انهيــار جــدران املبنــى وحتلــل 
مداميــك طــوب اللــن، وتبلــغ ســماكة أساســات املبنــى 45ســم، 
مبنيــة بحجــارة، ويرجــح مــن أســلوب بنــاء األساســات أن املبنــى 
يعــود لفتــرة قدميــة مــن العصــر اإلســالمي، ووجــد علــى ســطح 
املوقــع  لقــى فخاريــة غيــر مميــزة، وقطــع حجريــة عبــارة عــن 

أدوات جلــرش احلبــوب، )مســاحن ومدقــات(.

أيضــاً وجــدت علــى ســطح املوقــع أداوت حجريــة يرجح نســبتها 
إلــى العصــر احلجــري احلديــث ويرجــح أنها منقولــة للمكان.

٤- وادي لوان:

إلــى الشــرق مــن منشــآت ســوق عــكاظ احلاليــة مبســافة 7كــم، 
وجــد عــدد مــن مواقــع النقــوش والرســوم الصخريــة علــى 
تســجيل موقعــني متجاوريــن  لــوان: حيــث مت  وادي  امتــداد 

بينهمــا مســافة حوالــي 500م  :

املوقع األول :

خط الطول شرقاًخط العرض شماالً
دقيقةدرجة ثانية دقيقةدرجةثانية
٣.2272١05.64١40

يشــتمل علــى رســم صخــري جلمــل، بجانبــه نقــش ثمــودي، 
كتــب النقــش باخلــط الغائــر، ويقــرأ مــن األعلــى إلــى األســفل 

ــي: )اللوحــة 7.5ب( ــا يل كم

النص: و د د ت ب س د
القراءة: أحبت يف اخلفاء )أحبت يف السر(

املوقع الثاني : 

خط الطول شرقاًخط العرض شماالً
دقيقةدرجة ثانية دقيقةدرجةثانية
2٩.2272١١8.54240

ــوادي  ــى أطــراف مجــرى ال ــة ضخمــة عل ــل صخري وجــدت كت
ــا: حتمــل رســوماً ونقوشــاً منه

رســوم صخريــة لعــدد اثنــني مــن حيــوان البقــر يف حــال   -١
)اللوحــة 7.5ج( وقــوف  

ــر  ــه غي ــر وبعــض حروف ــب باخلــط الغائ نقــش ثمــودي كت  -2
واضحــة؛ وميكــن قراءتــه مــن األعلــى إلــى األســفل كمــا 

يلــي: )اللوحــة 7.5د(

النص: ب ح م ن .....
القراءة: بحمان .....

رســم جتريــدي لشــكل آدمــي يف حــال وقــوف ويرفــع يديــه   -٣
نحــو األعلــى

جــزء مــن طريــق مرصــوف جنوبــي جبــل احلــالة :  )اللوحة   -4
7.5هـ(

خط الطول شرقاًخط العرض شماالً
دقيقةدرجة ثانية دقيقةدرجةثانية

0١0.٩202١45.84040

يقــع يف وادي املندســة، إلــى اجلنــوب مــن جبــل احلــالة، علــى 
ــارة عــن رصــف مــن  ــع عب ــد ١5م مــن ســوق عــكاظ، واملوق بع
25م،  ملســافة  اجلنــوب  إلــى  الشــمال  مــن  ميتــد  احلجــارة 
وعــرض 2،80م ، ويرجــح أن هــذا الرصيــف ميثــل جــزءاً مــن 

مســار طريــق احلــج اليمنــي.

منشآت حجرية: )اللوحة 7.5و(  -٥

خط الطول شرقاًخط العرض شماالً
دقيقةدرجة ثانية دقيقةدرجةثانية
٣86252١5٣.١٣٩40

املسح األثري لسوق عكاظ )١4٣8هـ / 20١7م(
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ــوب مــن ســوق عــكاظ  ــى اجلن ــة يقــع إل موقــع منشــآت حجري
احلالــي بحوالــي 5كــم، داخــل شــبك املطــار اجلديــد، حيــث 
ــا أســاس جــدار بطــول  ــط بينهم ــان يرب ــان جبلي يوجــد مرتفع
مــن  مجموعــة  مرتفــع  كل  قمــة  وفــوق  2م،  وعــرض  ٣0م، 
الركامــات احلجريــة بعضهــا يتصــل بــه مذيــل، ويرجــح أن 
بعــض تلــك املنشــآت مقابــر تعــود للفتــرة املتأخــرة مــن العصــر 
احلجــري احلديــث أو عصــر البرونــز، كمــا عثــر علــى ملتقطات 
ســطحية عبــارة عــن شــظايا مــن حجــر الصــوان، وتظهــر علــى 

ــع. ــة التصني ــار تقني ــا آث بعضه

٦-  قلعة مروان:  )اللوحة 7.6أ(

خط الطول شرقاًخط العرض شماالً
دقيقةدرجة ثانية دقيقةدرجةثانية

١١.60262١27.4١٣840

قلعــة مســتطيلة الشــكل مــن الشــرق إلــى الغــرب تبلــغ أبعادهــا 
42×25م، مبنيــة مــن حجــارة مشــذبة مثبتــة مبونــة طينيــة، 
وللقلعــة ثالثــة  دائريــة يف األركان،  أبــراج  بأربعــة  ومدعمــة 
وتوجــد  متجاوريــن  بابــني  عــن  عبــارة  مدخــل  كل  مداخــل 
مداخــل القلعــة يف منتصــف الضلــع الشــرقي، ويقابلــه مدخــل 
الغربــي، ومدخــل يف منتصــف الضلــع  يف منتصــف الضلــع 

اجلنوبــي.

وتتــوزع مرافــق القلعــة علــى األضــالع األربعــة، ويتوســطها 
ســاحة مكشــوفة، ومرافــق القلعــة عبــارة عــن قاعــات متســعة 
ووحــدات مقســمة إلــى غــرف مــن الداخــل، كمــا يوجــد مســجد 
ــرج  ــي وب ــني املدخــل الغرب ــة مــن اخلــارج، يقــع ب ملحــق بالقلع

ــة. ــة الغربي ــة اجلنوبي ــة الواقــع يف الزاوي القلع

٧- وادي العقرب:  )اللوحة 7.6ب(

خط الطول شرقاًخط العرض شماالً
دقيقةدرجة ثانية دقيقةدرجةثانية

0٣.٩272١55٣440

وادي العقــرب واٍد يســيل مــن جهــة جنوبــي الطائــف، ويختــرق 
الــوادي عبــر منطقــة  منطقــة ســوق عــكاظ، يشــتمل بطــن 

طويلــة،  ملســافات  متتــد  )فلــج(  جوفيــة  قنــاة  علــى  عــكاظ 
كل  بــني  متقاربــة،  مســافات  علــى  القنــاة  خــرزات  وتظهــر 
واحــدة واألخــرى قرابــة خســة أمتــار، تبــدو مبنيــة باحلجــارة 
ــوق ســطح  ــة ف ــا جــدران مبني ــا له ــر، وبعضه ــة املت بعمــق قراب
األرض حمايــة لهــا مــن جــرف ميــاه الســيول، وتصــب القنــاة يف 
بركــة واســعة يتــم منهــا توزيــع امليــاه عبــر قنــوات ســطحية لــري 
املزروعــات، وتظهــر البركــة يف الوقــت احلالــي مليئــة بالنباتــات 
أبعادهــا  الصعوبــة معرفــة  مــن  باملــاء ممــا جعــل  ومغمــورة 

وتفاصيــل بنائهــا.

٨- العرفاء : )اللوحة 7.6ج(

خط الطول شرقاًخط العرض شماالً
دقيقةدرجة ثانية دقيقةدرجةثانية

45.42٣02١٣٩.48٣540

تقــع العرفــاء شــرقي مطــار الطائــف علــى بعــد ٣0كــم مــن 
الطائــف، علــى يســار طريــق الطائــف الريــاض، ويشــتمل املوقع 
علــى قلعــة بنيــت علــى األرجــح يف أواخــر القــرن الثالــث عشــر 
الهجــري/ التاســع عشــر امليــالدي، ومجموعــات مبــاٍن أخــرى، 

ومجموعــات مــن النقــوش والرســوم الصخريــة.

قلعة العرفاء:

ــد  ــر ميت ــل صغي ــى الســفح الشــمالي مــن جب ــة عل ــت القلع بني
مــن الشــرق الــى الغــرب، وهــي قلعــة مربعــة الشــكل تبلــغ 
أبعادهــا 25×25م وســماكة جدرانهــا )١متــر(، مبنيــة مبداميــك 
كبيــرة مــن احلجــارة املهذبــة، ومدعمــة ببرجــني، شــكل كل 
منهمــا دائــري، يقــع أحدهمــا يف الزاويــة الشــرقية والثانــي 
ــة، وللقلعــة مدخــالن أحدهمــا يف منتصــف  ــة الغربي يف الزاوي
الضلــع الشــرقي والثانــي يقابلــه يف منتصــف الضلــع الغربــي، 
يربــط بينهمــا ممــر مكشــوف تقــوم علــى جانبيــه مرافــق القلعــة 
التــي تقــوم علــى الضلعــني الشــمالي واجلنوبــي، فيوجــد علــى 
اجلــدار الشــمالي وحدتــان معماريتــان كل وحــدة مقســمة مــن 
الداخــل إلــى عــدة غــرف، وكذلــك الضلــع اجلنوبــي تقــوم عليــه 
ــى عــدة غــرف، والوحــدة  ــن الداخــل إل ــان مقســمتان م وحدت

اجلنوبيــة تتكــون مــن دوريــن.



١0١

ويجــاور القلعــة مــن اجلهــات اجلنوبيــة والشــرقية وحــدات 
معماريــة مبنيــة مــن احلجــارة علــى هيئــة منــازل صغيــرة تقــوم 
علــى ســفح اجلبــل، يرجــح أنهــا بنيــت يف فتــرات متأخــرة عــن 

بنــاء القلعــة.

عثــر علــى عــدد مــن الرســوم الصخريــة شــرقا مــن قلعــة 
العرفــاء علــى امتــداد اجلبــل؛ وهــي عبــارة عــن رســوم آدميــة 
وحيوانيــة تصــور جوانــب مــن احليــاة االجتماعيــة للمجتمعــات 
خاصــة  القدميــة،  عصورهــا  يف  املنطقــة  يف  عاشــت  التــي 
مناظــر الصيــد، واحليوانــات التــي وجــدت يف املنطقــة ومنهــا:

منظــر صيــد يصــور رســماً لطائــر نعــام واثنــني مــن كالب - ١
الصيد.

رســم صخــري لعــدد اثنــني مــن كالب الصيــد يف وضــع   -2
ســير يتبــع أحدهمــا اآلخــر.

رسم لوعل كبير بقرون طويلة راجعة للخلف.  -٣
هيئــة  مــع مجموعــة حيوانــات يف  ذئــب  لشــكل  رســم   -5

وقوف.)اللوحة 7.6د(

املهمــة  املواقــع  مــن  يعــد  العرفــاء  أن موقــع  املعــروف  ومــن 
للرســوم الصخريــة التــي ســبق توثيقهــا مــن قبــل قطــاع اآلثــار 
واملتاحــف، ضمــن برنامــج مســح الرســوم الصخريــة يف اململكــة 

ــا. ــة الســعودية وتوثيقه العربي

النقوش: )اللوحة 7.6هـ(

أمكــن متييــز أربعــة نقــوش ثموديــة منفــذة بالنقــر الغائــر وهــي 
عبــارة عــن أســماء أعــالم:

ــون   ــى صخــرة، ويتك ــرداً عل النقــش األول: وجــد منقوشــاً منف
مــن خمســة حــروف تقــرأ مــن اليمــني إلــى اليســار كمــا يلــي:

النص : )ب ن س ع د(
القراءة: )بن سعد(

ــى صخــرة واحــدة، وهــي  ــة عل ــة النقــوش الباقي ووجــدت ثالث
تقــرأ مــن اجتــاه اليســار الــى اليمــني كمــا يلــي:

النقش األول:
النص :)ب ن ت ث ي د(

القرأة: )بنت ثيد(
النقش الثاني:

النص )ب ن م س خ (
القراءة : )بن ماسخ أو بن مسخ(

النقش الثالث:
النص )م س خ ب ن ق ......(

القراءة: )مسخ بن ق....(

٩- موقع قصر مشرفة:

خط الطول شرقاًخط العرض شماالً
دقيقةدرجة ثانية دقيقةدرجةثانية

26.١5٣42١56.24040

يعــد موقــع قصــر مشــرفة مــن املواقــع املهمة يف مدينــة الطائف 
ــل  ــع ســوق عــكاظ بشــكل خــاص، وهــو ميث بشــكل عــام وموق
موقعــاً أثريــاً كبيــراً ميتــد علــى مســاحة تقــدر بحوالــي 500× 
٣00م، ويتكــون املوقــع مــن عــدة عناصــر مــن أهمهــا القصــر 
وأساســات  التــالل،  مــن  وعــدد  مشــرفة،  بقصــر  املعــروف 
املبانــي، والبئــر والقنطــرة املائيــة، واملقبــرة اإلســالمية، كمــا أن 
ســطح املوقــع غنــي بامللتقطــات الســطحية مــن القطــع األثريــة، 
وقــد تعرضــت أجــزاء كثيــرة مــن املوقــع لإلزالــة بفعــل النشــاط 

الزراعــي يف املوقــع : )اللوحــات 7.7أ-ج(

القصر: 

ــع، وهــو  ــن املوق ــع القصــر يف اجلــزء الشــمالي الشــرقي م يق
قصــر مبنــي مــن احلجــارة املشــذبة، ويتكــون مخطــط القصــر 

مــن جناحــني يرتبطــان ببعضهمــا بواســطة ممــر منكســر:
يشــكل اجلنــاح الرئيــس القســم اجلنوبــي مــن القصــر ويعتقــد 
أنــه كان مخصصــاً لالســتقبال وخدمــات الضيــوف، وهــو يقــوم 
علــى ربــوة مرتفعــة وقــد مت إعــادة ترميمــه وبنائــه، أمــا اجلنــاح 
الثانــي فيقــع إلــى الشــمال مــن اجلنــاح الرئيــس علــى أرض 
منخفضــة عــن الربــوة التــي يقــوم عليهــا اجلنــاح الرئيــس، 

ــي. ــه كان مخصصــاً لالســتخدام العائل ويعتقــد أن

املسح األثري لسوق عكاظ )١4٣8هـ / 20١7م(
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اجلنــاح الرئيــس: يتخــذ مســقط هــذا اجلنــاح شــكاًل غيــر 
متســاوي األضــالع، ويبلــغ طــول ضلعــه الشــمالي ٣0م، وطــول 
ضلعــه اجلنوبــي ٣5م، وطــول كل مــن ضلعيــه الشــرقي والغربــي 
ــة أجــزاء: قاعــة رئيســة مســتطيلة يف  ــن ثالث ــون م ١4م، ويتك
الشــرقية  اجلهــة  مــن  إحداهمــا  وحدتــان  يحدهــا  الوســط 
تبلــغ  الرئيســة  والقاعــة  الغربيــة،  اجلهــة  مــن  واألخــرى 
أبعادهــا١5×7م ويتوســطها عقــدان مدببــان ال يــزال أحدهمــا 
محافظــاً علــى شــكله األصلــي، أّمــا اآلخــر فقــد تهــدم وتظهــر 
ــا العقــد، وللقاعــة  ــي كان يقــوم عليه ــاف الت ــا األكت فقــط بقاي
ثالثــة أبــواب يف ضلعهــا الشــمالي تعلوهــا عقــود مدببــة يقابلهــا 
يف ضلعهــا اجلنوبــي ثالثــة أبــواب مماثلــة، ويتقــدم القاعــة مــن 
اجلهــة اجلنوبيــة فنــاء مكشــوف تبلــغ أبعــاده ١5×5م، لــه أربعــة 
أبــواب يف اجلهــة اجلنوبيــة منهــا اثنــان يف وســط اجلــدار، 
واالثنــان  اجلنوبــي،  القاعــة  ضلــع  وســط  أبــواب  يقابــالن 
اآلخــران أحدهمــا يف الطــرف الشــرقي واآلخــر يف الطــرف 

الغربــي .

الوحــدة الغربيــة: تتكــون مــن قاعــة رئيســة يتوســطها عقــد 
ــا  ــى ضلعه ــان وعل ــي غرفت ــا اجلنوب ــى ضلعه ــب ويقــوم عل مدب
بعضهــا  علــى  مفتوحــة  الغــرف  وجميــع  غرفتــان،  الغربــي 
بواســطة أبــواب، ولهــذه الوحــدة بــاب مــن جهتهــا الشــرقية 
يصلهــا بفنــاء القصــر، كمــا أن لهــا بابــاً مــن اجلهــة الشــمالية 
ــة  ــة الغربي ــه مــن خــارج القصــر، ومدخــل يف الزاوي يدخــل من
يدخــل منــه مــن خــارج القصــر عبــر الغرفــة الواقعــة يف الركــن 

اجلنوبــي الغربــي.

الوحــدة الشــرقية: يدخــل إليهــا مــن خــالل بــاب يف الزاويــة 
الشــمالية الشــرقية مــن القاعــة الرئيســة، يــؤدي إلــى قاعــة 
توزيــع مــن خــالل أبــواب: بــاب يف زاويتهــا اجلنوبيــة الشــرقية 
ــاب يف وســط  ــر مدخــل منكســر، وب ــاء القصــر عب ــا بفن يصله
جدارهــا الشــرقي يفضــي إلــى ممــر ميينــه يــؤدي إلــى ثــالث 
غــرف ويســاره يــؤدي إلــى بــاب يعلــوه عقــد يــؤدي إلــى خــارج 

القصــر مــن اجلهــة الشــمالية.

اجلنــاح اجلنوبــي: يرتبــط هــذا اجلنــاح بالطــرف الشــرقي مــن 
اجلنــاح الرئيــس عبــر ممــر منكســر عرضــه ٣.50م ويتخــذ 
اجلنــوب  إلــى  الشــمال  مــن  مســتطيل  شــبه  شــكل  اجلنــاح 

تبلــغ أبعــاده 26×١5م ، ويتكــون مــن رواق تقــوم علــى ضلعــه  
الشــرقي غرفــة صغيــرة تــؤدي مــن خــالل مدخــل متســع يف 
ــغ أبعادهــا 5×٣م يتوســطها  ــى قاعــة تبل جدارهــا الشــمالي إل
عقــد ال تــزال بقايــاه الســفلية واضحــة، ويف نهايــة اجلنــاح 
مــن اجلهــة الشــمالية آثــار غــرف قــد ال تقــل عــن غرفتــني أو 
ثــالث وهــي غيــر واضحــة التفاصيــل بســبب انهيــار املبنــى، 
ــاح قبــو أرضــي  كمــا يظهــر أســفل اجلهــة الشــمالية مــن اجلن
مغطــى بســقف علــى هيئــة قبــة منخفضــة، كان يســتخدم خزاناً 
للميــاه، ويتــم تزويــده باملــاء عبــر قنــاة أرضيــة تظهــر آثارهــا يف 

ــه الشــمالية. جهت

سور القصر:

وجــد جــزء مــن امتــداد ســور القصــر وملحقاتــه يف اجلهــة 
الغربيــة، حيــث يالحــظ أســاس جــدار تبلــغ ســماكته قرابــة 
4م ميتــد مــن الزاويــة اجلنوبيــة الغربيــة للقصــر إلــى مســافة 
28م؛ لينتهــي بغرفــة مســتطيلة الشــكل يبــدو مــن أساســاتها أن 
أبعادهــا 7×5م، ثــم يأخــذ الســور يف االنحــراف نحــو الشــمال 
ليمتــد بطــول ١05م، وينتهــي طرفــه الشــمالي مببنــى يظهــر 
مــن أساســاته أن جــزءاً منــه كان داخــل الســور وجــزءاً منــه 
خارجــه، وال ميكــن متييــز تفاصيــل لهــذا املبنــى بســبب تعرضــه 

ــة.  لإلزال

مواد بناء القصر:

اســتخدمت يف بنــاء القصــر مــواد محليــة، فقــد اســتخدمت 
وعتبــات  والعقــود،  اجلــدران  بنــاء  يف  املقطوعــة  احلجــارة 
كمــا  احلجــارة،  لتثبيــت  كمونــة  اجلــص  واســتخدم  الــدرج، 
اســتخدم اجلــص يف متليــط األرضيــات، إذ وجــد جــزء مــن 
أرضيــة مجصصــة يف إحــدى الغــرف تــدل علــى أن أرضيــة 
الغــرف يف القصــر كانــت مجصصــة، واســتخدمت أخشــاب 
جــذوع األثــل كســواكف لأبــواب وكعناصــر مقويــة لبنــاء بعــض 
عتبــات األبــواب األرضيــة، ويحتمــل أن األخشــاب اســتخدمت 

أيضــاً يف تســقيف القصــر.



١0٣

العناصر املعمارية واجلمالية الباقية يف القصر:

العقود:

املبنــى  وجماليــة يف  معماريــة  كعناصــر  العقــود  اســتخدمت 
فقــد اســتخدمت العقــود املقوســة كعناصــر حلمــل األســقف يف 
ــاح الرئيــس ويف  ــة مــن اجلن القاعــة الرئيســة والوحــدة الغربي
اجلنــاح الشــمالي، كمــا اســتخدمت العقــود املدببــة واملســتديرة 
ــواب التــي تعلوهــا  ــغ عــدد األب ــو مداخــل القصــر، وقــد بل لتعل
عقــود)١١( بابــاً وتتميــز األبــواب املعقــودة بارتفاعهــا واتســاعها 

ــغ ارتفــاع البــاب 2،50م وعرضــه ١،٣0م. إذ يبل

الدخالت اجلدارية املعقودة:

تشــتمل بعــض جــدران القصــر علــى كــوات أو جتاويــف، تأخــذ 
أشــكاالً أشــبه مــا تكــون مبحاريــب قليلــة العمــق تعلوهــا عقــود 
مســتديرة بلــغ عــدد هــا تســع، منهــا )2( يف اجلــدار الشــرقي 
اجلنــاح  مــن  الشــرقية  الوحــدة  يف  و)7(  الرئيســة  للقاعــة 
ــغ ارتفــاع كل منهــا ١،74م وعرضهــا يتــراوح بــني   الرئيــس، يبل
80 ســم -١،١0م ، وترتفــع عــن مســتوى األرضيــة مبقــدار 
جماليــة  كعناصــر  اســتخدمت  التجاويــف  وهــذه  ٣0ســم، 
وإنشــائية إذ إن العقــود التــي تعلــو الدخــالت تســاهم يف رفــع 

ــد ارتفاعــه.  ــل اجلــدار عن ــل ثق ــث تتحم ــى حي جــدران املبن

التالل األثرية باملوقع:
التل األول:

يقــع إلــى الزاويــة اجلنوبيــة مــن ســور قصــر مشــرفة مبســافة 
مــن  أمكــن  متناثــرة،  حجــارة  مــن  ركام  مــن  ويتكــون  20م، 
ــغ أبعــاد  بينهــا متييــز أساســات مبنــى يتكــون مــن غرفتــني تبل

٣،50×٣م. والثانيــة  5×٣م  إحداهمــا 

التل الثاني:
يقــع إلــى الغــرب مــن التــل الســابق مبســافة ١0م وهــو عبــارة 
عــن ركام مــن احلجــارة يشــغل مســاحة تبلــغ أبعادهــا ١8×١6م، 
ــل بســبب  ــة مــن الت ــل بنائي ــز أي تفاصي ــم نتمكــن مــن متيي ول

تعرضــه للتجريــف.

التل الثالث:
يقــع إلــى الغــرب مــن قصــر مشــرفة مبســافة ٣00م وهــو عبــارة 
عــن تــل أثــري مكــون مــن ركام كثيــف ومرتفــع مــن احلجــارة، 
يتضــح يف اجلــزء اجلنوبــي منــه جــدار قائــم بارتفــاع يزيــد عــن 
١م، مبنــي مــن احلجــارة ويتضــح أنــه كان هنــاك مبنــى يتكــون 
مــن وحــدات معماريــة مختلفــة املســاحات، ويوجــد الكثيــر مــن 
قطــع الفخــار علــى ســطح التــل ومــن حولــه، كمــا يوجــد بعــض 
معماريــة  وحــدات  تكــون  رمبــا  املبنــى،  جنوبــي  األساســات 

أخــرى مرتبطــة بــه.

التل الرابع:
أكــوام كثيفــة مــن  يقــع غربــي قصــر مشــرفة ويتكــون مــن 
احلجــارة تغطيهــا الرمــال، وتتضــح امتــدادات بعــض اجلــدران 
املتهدمــة وتقســيمات معماريــة، حيــث يتضــح وجــود مبنــى 
تبلــغ أبعــاده 25×١5م، ونظــراً لكثافــة األحجــار والرمــال ومنــو 

ــى. ــط املبن ــى املوقــع فقــد تعــذر تصــور لتخطي األشــجار عل

التل اخلامس:
يقــع شــمال غربــي التــل اخلامــس ويتضــح وجــود أساســات مــن 
احلجــارة ملبنــى مكــون مــن قســمني، ولــم نســتطع متييــز مالمــح 
أكثــر للمبنــى نظــراً لكثــرة األحجــار املتســاقطة واملنتشــرة يف 

املوقع.

التل السادس: 
يقــع جنــوب غربــي قصــر مشــرفة مبســافة٣50م يف ارتفــاع 
األرض قــرب جبــل اخللــص مــن اجلهــة الشــرقية، ويشــتمل 
علــى أساســات مبنــى مربــع الشــكل يبلــغ طــول ضلعــه ١0،50م 
ــغ ســماكة اجلــدران 80  مبنــي مــن حجــارة بازلتيــة ســوداء تبل
ســم، ويتكــون املبنــى مــن ثــالث غــرف تطــل علــى فنــاء، منهــا 
غرفتــان تتعامــد علــى الضلــع الغربــي وغرفــة واحــدة تقــوم 
علــى الضلــع اجلنوبــي، تبلــغ أبعــاد الغرفتــني التــي تقــوم علــى 
الغرفــة  وأبعــاد  و ٣×2،50م،  6،50×2،50م  الغربــي،  الضلــع 
التــي تقــوم علــى الضلــع اجلنوبــي 8×2،50م، وأبعــاد الفنــاء 

8×8م.

املسح األثري لسوق عكاظ )١4٣8هـ / 20١7م(



أطالل 30 - القسم الثاني ١04

املنشآت املائية يف املوقع:

البئر:
ــن  ــة الشــرقية م ــى اجله ــع إل ــر واحــدة تق ــع بئ  وجــد يف املوق
القصــر، يفصــل بينهــا وبــني القصــر مجــرى واٍد، وهــي دائريــة 
الشــكل يبلــغ قطرهــا 2،70م، وســمك جدارهــا 65ســم، وهــي 
مجــددة حاليــاً وقــد اســتخدم يف جتديدهــا األســمنت، وقــد 
أشــار خليــل املعيقــل يف بحثــه املنشــور عــام ١4١5م عــن املوقــع 
ــوع  ــر ون ــة طــي البئ ــن احلجــارة، وأّن طريق ــة م ــر مبني أن البئ
احلجــارة املســتخدمة يف بنائهــا يوضحــان قــدم اســتخدامها 

يف املوقــع.

القنطرة :
تقــع شــرقي القصــر معترضــة الــوادي الــذي يقــوم القصــر على 
طرفــه الغربــي، وجدارهــا مبنــي باحلجــارة املثبتــة باجلــص، 
وميتــد بشــكل منحــٍن مــن الشــرق إلــى الغــرب بطــول ١20م 
جدارهــا  وســط  وللقنطــرة يف  2م،  وارتفاعــه  ١م،  وعرضــه 
ثــالث فتحــات  معقــودة مــن األعلــى  الــوادي  عبــر مجــرى 
ملجــرى املــاء، بــني كل واحــدة واألخــرى ١،١5م، وعــرض كل 
فتحــة 76ســم وارتفاعهــا ١،20م، ويرجــح أن الهــدف مــن هــذا 
اجلــدار )القنطــرة( هــو التحكــم بجريــان ميــاه الــوادي، مــن 
خــالل خفــض ســرعة تدفقهــا، واحلــد مــن فيضانهــا عبــر 

طــريف الــوادي.

املقبرة:
توجــد مقبــرة تقــع إلــى اجلهــة الغربيــة مــن قصــر مشــرفة 
تقــوم علــى أرض مســتوية وهــي محاطــة بســور حديــث تشــتمل 
علــى عــدد مــن القبــور، ويبــدو أنهــا قدميــة، ويالحــظ أن بعــض 
القبــور ال تتجــه نحــو القبلــة، ورمبــا تعــود تلــك القبــور إلــى 
ــة. ــون اجتــاه القبل بعــض النــاس العابــرة للمنطقــة ممــن يجهل

اآلثار املنقولة: )اللوحة 7.7هـ(
القصــر  حــول  خاصــة  األثــري  املوقــع  ســطح  علــى  تنتشــر 
ومواقــع التــالل األثريــة معثــورات ســطحية لقطــع فخاريــة 

: مجموعتــني  إلــى  تصنيفهــا  مت  متنوعــة 

املبكــرة  الفتــرة اإلســالمية  األولــى: فخــار  املجموعــة 
)٢-٣هـــ/٨-٩م(: القــرن  مــن 

ومت تصنيف فخار هذه املجموعة إلى األنواع التالية:
فخــار مزجــج بطــالء قلــوي أخضــر أو أزرق، وقد مت جمع - ١

عينــات لكســر أواٍن صغيــرة احلجــم: جــرار ومزهريــات 
وأكــواب، وهــي عبــارة عــن أجــزاء مــن أبــدان وحــواف 
وقواعــد مصنوعــة مــن عجينــة صفــراء ناعمــة ومزججــة 

مــن اجلانبــني بطــالء قلــوي أخضــر أو أزرق.

كســر أواٍن متوســطة احلجــم )جــرار وأطبــاق ودوارق..( - 2
مصنوعــة مــن عجينــة حمــراء ذات حتضيــر وحــرق جيــد، 
وعلــى بعــض القطــع بطانــة رقيقــة ذات لــون أبيــض مييــل 

إلــى اللــون األصفــر يف بعــض القطــع. 

رماديــة - ٣ عجينــة  مــن  مصنوعــة  صغيــرة  أواٍن  كســر 
عفويــة. أشــكال  ذات  غائــرة  بحــزوز  مزخرفــة 

املجموعة الثانية: فخار الفترة اإلسالمية املتأخرة:

اخلــزف  كســر  مــن  عينــات  علــى  املجموعــة  هــذه  تشــتمل 
الصينــي ذي اللــون األزرق واألبيــض، إضافــة إلــى عينــات مــن 
اخلــزف العثمانــي ذي اللــون األخضــر، والقطــع يف مجملهــا 
كســر ألواٍن صغيــرة مــن أوانــي املائــدة: كاألكــواب والفناجيــل 
واألطبــاق الرقيقــة، وهــذه املجموعــة تشــير إلــى اســتخدام 

متأخــر للموقــع خــالل أواخــر الفتــرة العثمانيــة. 

١٠- مبنيان جنوبي جبل اخللص  )اللوحة 7.8أ(

خط الطول شرقاًخط العرض شماالً
دقيقةدرجة ثانية دقيقةدرجةثانية
١2.8٣42١44.74040

ــد ٣00م  ــى بع ــن قصــر مشــرفة، وعل ــي م ــوب الغرب ــى اجلن إل
جنوبــي جبــل اخللــص وجــد أنقــاض مبنيــني متجاوريــن بينهمــا 
قرابــة ٣00م، يقــوم كل منهمــا علــى ربــوة مرتفعة بجانب مســيل 
وادي املبعــوث، ويتخــذ كل منهمــا شــكاًل دائريــاً يبلــغ قطــره 
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قرابــة 4م، بنيــا بحجــارة ســوداء مثبتــة مبونــة طينيــة، ويرجــح 
أنهمــا كانــا عالمــات طريــق، وقــد انهــارت اجلــدران بحيــث ال 
تظهــر التفاصيــل، ويتضــح مــن كثافــة األحجــار املتراكمــة أنهمــا 
كانــا ذوي ارتفــاع يشــاهد مــن بعــد، إذ يبلــغ ارتفــاع كل منهمــا 

حاليــاً عــن ســطح األرض قرابــة ثالثــة أمتــار.

املصادر واملراجع

إســماعيل بــن علــي األكــوع، دروب احلــج، طريــق احلــاج 	 
اليمنــي منــازل احلــاج اليمنــي إلــى مكــة، اجليــل اجلديــد، 

صنعــاء ١4٣٣هـــ/20١2م.
جــواد علــي، املفصــل يف تاريــخ العــرب قبــل اإلســالمـ، د.ن، 	 

بغداد، ١42٣هـ.
 حمــد اجلاســر، موقــع ســوق عــكاظ، بحــث ضمــن كتــاب 	 

عبــد الوهــاب عــزام، موقــع عــكاظ، دار املعــارف، القاهــرة 
١٣6٣هـ/ ١٩4٣م.

دراســة يف 	  زيــد، ســوق مجنــة  آل  اهلل  عبــد  بــن  خالــد 
موقعــه ونشــاطه، كرســي امللــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل 
ســعود لدراســات تاريــخ مكــة املكرمــة، جامعــة أم القــرى، 

١4٣6هـ.
 خليــل بــن إبراهيــم املعيقــل، دراســة آلثــار موقــع عــكاظ، 	 

دارة امللــك عبــد العزيــز، الريــاض، ١4٣2هـــ.
ســعيد األفغانــي، أســواق العــرب يف اجلاهليــة واإلســالم، 	 

دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بيــروت،١٩74م.
ســلطان 	  ومحمــد  األنصــاري،  الطيــب  الرحمــن  عبــد 

العتيبــي، الطائــف إحــدى القريتــني، دار القوافــل للنشــر 
١425هـــ/2005م. الريــاض،  والتوزيــع 

عبــد اهلل بــن محمــد بــن خميــس، املجــاز بــني اليمامــة 	 
١4١0هـ/١٩8٩مـــ. الريــاض  الفــرزدق،  مطابــع  واحلجــاز، 

عبــد اهلل بــن محمــد الشــايع، عكاظ األثر املعروف ســماًعا 	 
املجهول مكاًنا، بحث وحتقيق، الرياض، ١4١6هـ.

عبــد اهلل بــن محمــد الشــايع، ســوق مجنــة بحــث يف حتقيق 	 
موضعــه، دارة امللــك عبد العزيز، الرياض،١4٣7هـ.

عبــد الوهــاب عــزام، موقــع عــكاظ، دار املعــارف، القاهــرة 	 
١٣6٣هـ/ ١٩4٣م.

مــا 	  معجــم  البكــري،  العزيــز  عبــد  بــن  اهلل  عبيــد  أبــو 
اســتعجم مــن أســماء البــالد واملواضــع، حتقيــق مصطفــى 

١40٣هـــ/١٩8٣م. بيــروت،  الكتــب،  عالــم  الســقا، 
عرفــان محمــد محمــود، ســوق عــكاظ ومواســم احلــج، 	 

بيــروت، د.ت. الرحــاب احلديثــة،  مؤسســة 
عــز الديــن بــن األثيــر، الكامــل يف التاريــخ، دار بيــروت 	 

بيــروت، ١٣85هـــ. والنشــر،  للطباعــة 
األفــاق، 	  اختــراق  املشــتاق يف  نزهــة  محمــد اإلدريســي، 

١40٩هـــ/١٩8٩م. بيــروت،  الكتــب،  عالــم 
محمــد بــن ســعد بــن منيــع الهاشــمي، الطبقــات الكبــرى، 	 

دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ١4١0هـــ/١٩٩0م.
محمــد بــن عبــد اهلل بــن بليهــد، صحيــح األخبــار عمــا يف 	 

بــالد العــرب مــن اآلثــار، د.ن،د.م الطبعــة الثالثــة، ١4١8هـــ.
الرشــيد، ســوق عــكاظ يف اجلاهليــة 	  بــن ســعد  ناصــر 

األنصــار،  دار  وموقعــه،  ونشــاطاته  تاريخــه  واإلســالم، 
١٣٩7هـــ/١٩77م. القاهــرة، 

ياقــوت احلمــوي، معجــم البلــدان، دار صــادر، بيــروت، 	 
١٣٩٩هـــ.

املسح األثري لسوق عكاظ )١4٣8هـ / 20١7م(





القسم الثالث
دراسات تخصصية





نبذة 

اكتشــف مجمــع فنــون صخريــة لــم يكــن معروفــاً مــن قبــل 
بشــمالي اململكــة العربيــة الســعودية متوســطاً بــني موقعــني 
كبيريــن للنقــوش الصخريــة أضيفــا مؤخــراً بقائمــة التــراث 
العاملــي ولــم يجــر اإلفصــاح عنــه، يضــم هــذا املجمــع موقــع 
ــور  ــدر جــداً العث ــوش ين ــني يزخــران بنق ــة وكهف ــر كثيف تصاوي
علــى مثلهــا يف اجلزيــرة العربيــة، ويعــود تاريــخ ماتبقــى مــن 
نقوشــاً  تضــم  اآلن  قبــل  ســنة   6000 إلــى  صخريــة  فنــون 
ولوحــات فنيــة مبــا فيهــا منقوشــات القــرن العشــرين؛ وهــو 
اململكــة  أخــرى يف  نــواٍح  مــا شــوهد يف  دليــل جديــد علــى 
مــن امتهــان اإلنســان الفــن الصخــري يف اجلزيــرة العربيــة 

واســتخدام البــدو إيــاه تقليــداً حيــاً حتــى اآلن.

مقدمة

ــم   يعــد موقــع الشــوميس مــن أروع الفنــون الصخريــة يف العال
بجنوبــي حائــل باململكــة العربيــة الســعودية الــذي لــم يكتشــف 
إال يف عــام 200١م )بدنــارك وخــان 2002 ، 2005 ، 200٩م( 
وســرعان مــا أدرج علــى قائمــة التــراث العاملــي ألهميته الكبيرة 
)بدنــارك 20١4، 20١5م(، ويضــم املوقــع اآلالف مــن تصاويــر 
فنــون العصــر احلجــري احلديــث، وقــد أعــد ملــف لترشــيحه 
مــع نقــوش أم ســنمان بواحــة جبــة )بدنــارك وخــان 20١٣م(، 
وجتــدر اإلشــارة يف ســياق هــذه  املقالــة إلــى اكتشــاف مجمــع 
ــة  ــني جب ــة ب ــة عادي ــر عــام 20١7م مبنطق ــة كبي ــون صخري فن
شــماالً والشــوميس جنوًبــا وهــو االكتشــاف اجلديــد يف أعمــاق 
الصحــراء بعيــداً عــن الطــرق املعبــدة ممــا ســاعد علــى بقائهــا 
وصعوبــة الوصــول إليهــا، وبعــد ترشــيح موقــع الشــوميس علــى 
تعبيــد طريــق مســفلت  العاملــي يجــري اآلن  التــراث  قائمــة 
طولــه أكثــر مــن 40 كــم والميكــن الوصــول إليــه إال مــن جهــة 
حائــل  غربــي  كــم   ١00 يبعــد  الــذي  امليســاء  نقــوش  جبــل 
)اللوحــة 8.١أ(، والميكــن الوصــول إلــى املوقــع ســوى عبــر 

الطــرق الصحراويــة )كثبــان رمليــة وأرض وعــرة( أو باجلمــال 
ــة. ــرة مروحي أو طائ

وفــردة  برقــع  أم  بــني جبلــي  "املســمى"  نقــوش  يقــع مجمــع 
الشــموس وبينهمــا مســافة أربعــة أكيــال مــن الرمــال خــال 
مابينهمــا مــن نقــوش؛ وهــي هضبــة متطامنــة عليهــا عــدة 
منشــآت حجريــة يظهــر أنهــا مدافــن مــن قبــل الفتــرة الثموديــة؛ 
أبرزهــا مســتطيالن مــن احلجــارة طولهمــا )١60م( تقريبــاً 
وعرضهمــا )40م( بداخلهمــا قبــور ركاميــة وكذلــك خارجهمــا، 
بعضهــا نضــدت حجارتهــا بانتظــام وأخــرى صفــت عشــوائياً، 
نــاٍب يف الوســط  البنــاء وركام  وثمــة دائــرة حجريــة متقنــة 
قريــب مــن طــرف أحــد املســتطيلني، وحلــق باملدافــن ضــرر 
جــراء نبــش لصــوص اآلثــار وحفرهــم إياهــا ومازالــت عرضــة 

للنبــش بــني الفينــة واألخــرى.

يعــد موقــع نقــوش املســمى اجلديــد ذا أهميــة بالغــة لســببني: 
أولهمــا أنــه غنــي بتصاويــر تشــكل عنصــراً أساســياً ومجموعــة 
ضخمــة مــن النقــوش وهــو أمــر نــادر جــداً يف نقــوش اجلزيــرة 
العربيــة، وثانيهمــا وجــود كهفــني غنيــني بالنقــوش وهــي ميــزة 
فريدة يف اململكة العربية الســعودية كان قد اكتشــفه األســتاذ/

ســعد الروســان يف أثنــاء رحلــة صيــد يف الصحــراء يف أوائــل 
20١7م ووقــف الفريــق عليــه يف شــهر أبريــل عــام 20١7م؛ 

ودوِّن عنــه هــذا التقريــر الــذي جــاءت نتائجــه كالتالــي:

املواقع

املوقع الشرقي أم برقع

م   ٩20 بـــ  البحــر  ســطح  مســتوى  عــن  املوقــع  هــذا  يســمو 
تقريبــاً وينحنــي بأســفل جنــوب شــرقي أم برقــع مســافة ٣00 
م تقريبــاً ووجهتــه إلــى اجلنــوب )اللوحــة ١.8ب(، وطبيعــة 
اجلبــل أساًســا مــن احلجــر الرملــي مــع ظهــور طبقــات أخــرى 
أحيانــاً خاصــًة صخــور احلديــد والســيليكا الصلبــة، وثمــة 

مجموعة فنون صخرية جديدة
يف اململكة العربية السعودية

روبرت جي. بدنارك ومجيد خان
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عــرق بأســفل اجلبــل يوضــح إلتحــام طبقــة الهيماتيــت  ســمكه 
الشــموس  فــردة  بجبــل  الظهــور  ويعــاود  ســنتيمترات  عــدة 
علــى مســافة كيلومتــرات؛ ممــا يعنــي اتســاق طبقــات املنطقــة 
وبقاءهــا علــى مســتوى ســمتي، وتفتــرش طبقــة الهيماتيــت يف 
كال اجلبلــني صخــور رمليــة ضعيفــة أمــام عوامــل التجويــة، 
وتشــكلت أكنــان يف الصخــور ومغــارات بأســفل اجلبــل علــى 
منهــا  اثنــان  التكتونيــة؛  الصفيحــة  حــركات   جــراء  فتــرات 

ضمــن مواقــع الفــن الصخــري.

يضــم املوقــع مئــات التصاويــر احلمــراء نقــش أغلبهــا علــى 
جنبــات اجلبــل وصفحاتــه؛ أســفل منهــا مئــات مــن النقــوش 
علــى ســند اجلبــل، ونقــوش علــى جالميــد متفرقــة بأســفله 
وحولــه، ويتوســط املوقــع لوحــة فنيــة زاخــرة بتصاويــر حمــراء 
زاهيــة طولهــا ١8 م تقريبــاً يف يســار املوقــع مســافة 70 م 
)جهتــه الغربيــة(؛ ونقــش فــوق هــذه اللوحــة رســوم حديثــة 
أفضــل كثيــراً مــن ســائر التصاويــر يف املوقــع )اللوحــة 8.2أ(. 
ونقشــت التصاويــر األخيــرة يف مجموعــات صغيــرة متفرقــة 
بعوامــل  جــداً  تأثــرا  كهفــني  وداخــل  اجلبــال  جنبــات  علــى 
كانــت  أنهــا  علــى  التصاويــر  أحــوال  تغيــر  ويــدل  التعريــة، 
هوايــة قدميــة جــداً ســبقتها النقــوش الصخريــة املوغلــة يف 
القــدم، وضمــت التصاويــر أبقــاراً تعــود إلــى العصــر احلجــري 
احلديــث إذ انقرضــت هــذه األنــواع  بحلــول العصــر النحاســي 
ــة )مايكليــر ١٩76؛ جيــرارد وآخــرون، ١٩8١؛ شــولتز  باملنطق
ووتنــي ١٩86؛ بدنــارك وخــان 2002، 2005، 200٩؛ بتراجليــا 
وآخــرون 20١١؛ بتراجليــا وآخــرون 20١2(، ورســمت تصاويــر 
منهــا  انكشــف  مــا  ودرس  الصخريــة  النقــوش  بعــض  علــى 

لأمطــار ونصلــت ألوانهــا وبــات مــن الصعــب رؤيتهــا.

ــة  ــة العربي ــة يف اململك ــر ملون ــى تصاوي ــور عل ــدر جــداً العث وين
الســعودية إذ لــم يعثــر ســوى علــى النــزر اليســير منهــا، وال 
شــك أن غــزارة هــذه التصاويــر باملوقــع مصدرهــا طبقــة رقيقــة 
مــن الهيماتيــت متطــاول هــذه الناحيــة، وشــوهدت قطــع ملونــة 
وركــوح اجلبــل،  الصخــور  أرض  علــى  مــن األصبــاغ  وكســر 
وكانــت هــذه املــواد مصــدًرا لإلنســان مبختلــف ثقافاتــه يلــّون 
بهــا التصاويــر التــي اســتلهمها مــن رســوم ســابقيه وأضــاف 
عليهــا إبداعاتــه، ويعضــد دميومــة تقاليــد كثيــرة مــن الفــن 
الصخــري وجــود نقــوش ثموديــة بألوانهــا املمزوجــة باألصبــاغ 

)اللوحــة 8.2 ب( ويــدل األخيــر علــى عمــر مــا نصــل لونــه 
مــن تصاويــر؛ ممــا يعنــي أن عمرهــا يف حــدود 2000 ســنة 
)بدنــارك وخــان 2005(، وعــالوة علــى مانقــش مــن رســوم 
متنوعــة لشــخصيات كاإلنســان و »اإلبــل«، التــي رقنــت باملغــّرة 
ــة  ــة أو رمــوز عــن هويــة القبيل احلمــراء رمبــا هــي وســوم قبيل
نفســها مــازال يســتعملها بعــض القبائــل حتــى اآلن ويــدل علــى 
تــوارث هــذه التقاليــد منــذ آالف الســنني )خــان 2000 ، 2007 
، 20١7 ؛ خــان وآخــرون ١٩88(. ومــع أن هنــاك مســاحة كافيــة 
ليرســم اإلنســان عليهــا ويصــور؛ إال أنــه يعمــد إلــى الرقــن 
والنقــش علــى ســابقاتها مــن نقــوش صخريــة وتصاويــر وهــي 

ــد أســالفهم. ــاط عالقتهــم بتقالي ــار ارتب ــة إظه مبثاب

متيــز املوقــع بطريقتــني يف اســتخراج مــواد صناعــة األدوات 
احلجريــة، أوالً، عثــر بوســط املوقــع علــى آثــار مكاســر رقائــق 
حجريــة محاريــة الشــكل علــى امتــداد طبقــة مــن الكوارتزيــت 
الناعــم تبــني أنهــا لتصنيــع أدوات حجريــة )اللوحــة 8.2ج(. 
وثانيــاً، ثمــة طبقــة رقيقــة متكتلــة مــن الســليكا اخلشــنة يف 
الغــار الكبيــر بأقصــى املوقــع شــرقاً)موقع 4 اللوحــة 8.2ج( 
أغلبهــا حصــى متكتــل يشــوبه حبيبــات مــن الكوارتــز؛ كســرت 
هــذه الكتــل لصنــع األدوات واتضــح اســوداد علــو الغــار مــن 
والكربــون،  وُحمامهــا   النــار  ترســب ســخام  بفعــل  الداخــل 
)كربونــات  والكلســيت  الســخام  اختبــار  يجــري  وســوف 
الصوديــوم( لتقديــر عمرهــا إذ يجــري حتليــل األخيــر بسلســلة 
كان،  كمــا  وتــرك  عينــات  حينــه  يف  ولــم جتمــع  اليورانيــوم 
وتركــت مــواد اآلثــار بأمكنتهــا مــع أنــه يتوقــع العثــور علــى 

أدوات حجريــة ومــواد ملّونــة.

ومــن أهــم ماعثــر عليــه يف الغــار الغربــي أو غــار الرويســان-
حســبما أســماه الفريــق عرفانــاً لــه الكتشــافه-لوحات متنوعــة 
مزدانــة بنقــوش وتصاويــر رســمت بالفحــم رديئــة احلــال وقــد 
غطــت أرضــه كميــة متناثــرة مــن الفحــم؛ لقــد اتخــذ اإلنســان 
هــذا الغــار كنانــاً لــه وســكناً مــع أنــه يصعــب الوصــول إليــه 
ــه  ــح صخــري يأتي ــر رك نظــراً لشــدة ارتفاعــه إال بالتســلق عب
مــن الشــرق، ثــم دخولــه مــن خــالل مدخــل الغــار الــذي عرضــه 
١2م ثــم يأخــذ يف االتســاع حتــى يصــل إلــى ١6 م، ويرتفــع 
ســقف الغــار مــن الداخــل متريــن إلــى ثالثــة أمتــار وعمقــه 
5١ م، ثــم يســتضيق حتــى يصعــب علــى اإلنســان الولــوج فيــه 
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إذ تشــكل بفعــل حركــة الصفيحــة التكتونيــة وعمليــات التــآكل؛ 
وأنســب وقــت لدخولــه هــو نهــاراً.

ضمــت تصاويــر غــار الرويســان صــوراً لفصيلــة البقريــات مــن 
العصــر احلجــري )اللوحــة 8.٣أ( وهــي اآلثــار نفســها )بدنارك 
وخــان 2005( التــي شــوهدت بأرضيتــه قطــع حجريــة منهــا 
مــدق كبيــر مــن اجلرانيــت انشــطر إلــى نصفــني وهــو غريــب 
رمبــا جلــب مــن مســافة بعيــدة، وثمــة أنــواع مــن نقــوش العصــر 
بأقصــى شــرقي  احلجــري احلديــث مازالــت بحالــة جيــدة 
موقــع أم برقــع، وينــدر العثــور علــى معــادن الســيليكا عاليــة 
اجلــودة يف املنطقــة، ويظهــر أن أفضــل مــواد التصنيــع اخلــام 
هــو احلديــد شــديد التكلــس أرجوانــي اللــون إلــى األســود 
الــذي بــرز عقــب تــآكل الطبقــات العلويــة علــى جنبــات اجلبــل.

وثمــة صخــرة بوســط املوقــع جاثمــة علــى حافــة اجلبــل حيــث 
مدخــل الغــار الثاني-أســماه الفريــق »غــار حجــاب« نســبة إلــى 
اســم بــدوي أفنــى حياتــه يف حمايــة آثــار جبــة- وبلــغ عمــق 
الغــار ١5م وارتفاعــه متــران تقريبــاً لــه متســع كبيــر وممر ضيق 
مظلــم، بــه تصاويــر حمــراء رقنــت علــى هيئــة مجموعــات غيــر 
أن النقــوش املنقــورة توزعــت علــى زوايــا مدخــل الغــار وأركانــه. 
وثمــة أربــع نقــر علــى واجهــة منبســطة ثــالث مجتمعــة وواحــدة 
منفــردة يستشــف مــن وجهتهــا وبقعتهــا أنهــا كانــت لغــرض 
معــني، ويبلــغ اتســاع مدخــل الغــار ١١ م غيــر أن أمامــه صخــرة 
ــه  ــاراً مــن أرضيت ــه، وتغطــي الرواســب أمت حتجــب الضــوء عن
ــم  ــه ل ــى أرضيت وبقيتهــا أرض عــزاز، وثمــة حجــارة ركمــت عل

يعــرف الهــدف منهــا.

املوقع الغربي بأم برقع

موقــع أصغــر بكثيــر مــن ســابقه نقشــت فيــه رســوم علــى 
)اللوحــة  برقــع  أم  جبــل  بغربــي  كالبــرج  صخــرة  جنبــات 
8.٣ب( معظمهــا علــى الصخــر وبقايــا تصاويــر ملونــة عفــا 
عليهــا الزمــن ممــا يــدل علــى كثرتهــا يف املاضــي، وأن جميــع 
ــث  ــى العصــر احلجــري احلدي ــود إل ــة جــداً تع ــوش حديث النق
أحدثهــا قبــل ١00 ســنة مضــت )اللوحــة 8.٣ج(، وغطــت طبقة 
ــة األشــكال غطتهــا متامــاً،  ــَدم النقــوش منهــا رســوم عودي الِق
وتراوحــت النقــوش الصخريــة مــن ثموديــة D وصفويــة إلــى 

خــط عربــي متقــن النقــش؛ رمبــا يعــود الثمــودي والصفــوي 
ــَدم نســبة %50  ــى القــرن األول امليــالدي وتغطــي طبقــة الِق إل
وبعــض النقــوش اإلســالمية تغطيهــا بنســبة 25%؛ وبالتالــي مــن 
املنطقــي أن ماتغطيــه طبقــة القــدم مــن نقــوش يعــود تاريخهــا 
إلــى ٣500 ســنة ق.ب تقريبــاً، وســاعد بُعــد هــذه املواقــع عــن 
املنطقــة علــى بقائهــا ســليمة مــن أيــدي العابثــني، غيــر أن 
نقــوش موقــع أم برقــع غربــاً قــد رشــت بالبخــاخ ويظهــر أن 
ــا  ــل واإلنســان متعاصــرة رمبــا أنه ــن اإلب خمــس الرســمات م

مــن األلفيــة األولــى ميــالدي )اللوحــة 8.٣ د(.

فردة الشموس

املوقع اجلنوبي

جبــل آخــر يــزدان بنقــوش صخريــة اســمه فــردة الشــموس 
نقــرت بجنــوب شــرقي أحدهمــا علــى صخــور قــد تدحرجــت 
ســابقاً مــن ســفحه إلــى أســفله )اللوحــات8.4، 8.5( توزعــت 
علــى الصخــور وأســفل اجلبــل، وثمــة لوحــات فنيــة تزخــر 
كثيــراً  وتقــل  نقــش،  ألــف  عددهــا  يبلــغ  وتصاويــر  برســوم 
التصاويــر امللونــة والرســوم مــع توفــر مــادة الهيماتيــت بشــرقي 
ــة قــد رقنــت يف  ــر امللون ــك التصاوي ــى أن تل ــة عل أم برقــع دالل
املاضــي البعيــد، وقــد تنجــح الدراســة املفصلــة علــى بقايــا 
األصبــاغ يف الكشــف عنهــا، وتعــود هــذه التصاويــر والنقــوش 
إلــى مختلــف الثقافــات بدايــة مــن العصــر احلجــري احلديــث 
حتــى األلفيــة األولــى للميــالد، وهنــاك عــدد )20( نقيــرة قــد 
نحتــت علــى منبســط مــن اجلبــل يصحبهــا نقــوش خيــل تعــود 

إلــى العصــر احلجــري احلديــث )اللوحــة 8.5أ(. 

وأكبــر مانقــش مــن لوحــات كانــت علــى صفحــة مــن اجلبــل 
تســمو )7( م عــن األرض؛ أغلبهــا تصاويــر ورســوم مــن العصــر 
ــادن،  ــا رســوم مــن عصــر املع ــث؛ نقــش عليه احلجــري احلدي
وقــد تعرضــت هــذه اللوحــة للتجويــة وقــد انحــّت ســطحها 
وتشــاكل  احلجــم  كبيــرة  وتبــدو  ب(   8.5 )اللوحــة  وتقّشــر 
ــي راط  ــث الرئيــس بجبل مجموعــات العصــر احلجــري احلدي
والشــوميس جنوبــاً علــى مســافة ٩0 كــم )بدنــارك وخــان 2002 
، 2005 ، 200٩ ، 20١٣(، ورمبــا نقشــت التصاويــر العلويــة 
والرســومات وذلــك بصعــود الناقــش علــى ســقالة أو تســلق 
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أشــجار كانــت مماســة لصفحــة اجلبــل قبــل آخــر فتــرة تصحر.

وثمــة رســوم أبقــار قــد حــزت عميقــاً علــى الصخــر بأســلوب 
اللوحــة  هــذه  بأســفل  احلديــث  احلجــري  العصــر  فنــون 
الكبيــرة علــى الصخــرة يعلوهــا نقيــرات )اللوحــة 8.5 ب( 
 وغيرهــا قــرون منعقفــة تســمو قليــاًل عــن مســتوى األرض

)اللوحــة 8.5ج( واليتعــارض هــذا األســلوب مــع رســوم األبقــار 
مــن العصــر احلجــري احلديــث بجبــل أم ســنمان يف جبــة 
ــاً )بدنــارك وخــان 2005( ؛ فمعظــم  شــماالً والشــوميس جنوب
إلــى اخلــارج  رســوم األبقــار مبوقــع املســمى متتــد قرونهــا 
ومــا بداخــل حــدود رســمات األبقــار بأســلوب نقــوش العصــر 
احلجــري احلديــث رمبــا لتبيــان أجــزاء جســد احليــوان أو 
ــع مجموعــات  ــا م ــة؛ ألنه ــى امللكي ــة عل ــة أو للدالل ــون للزين الل
ــى  ــا الزمــن عل ــدة، وعف ــا الفري مختلفــة مــن الرســوم بأمناطه
جــراء  حيــوان  مؤخــر  مــن  شــىء  وتالشــى  الرســوم  بعــض 
التجويــة نظــراً لوجهــة هــذه اللوحــة )شــمالية جنوبيــة تقريبــاً( 
وتأثــرت نقوشــها بعوامــل الطبيعــة كثيــراً. وبلغــت بقيتهــا ١2٩ 
ســم بعــد أن كانــت يف الســابق أساســاً أكثــر مــن ١.5 م، ومــن 
حســن احلــظ أن طبقــة احلجــر الرملــي هــذه مشــوبة بحبيبــات 
الكوارتــز والرمــل اخلشــن وقضــاض األتربــة بفعــل الطــرق 
باحلجــارة ممــا جعــل حوافهــا مناســبة لتحليــل درجــة التجويــة 

ــاً. مجهري

القــرن  حــز  ميــني  علــى  منكســرتني  حصاتــني  علــى  وعثــر 
الســفلي عمقــه ١0.6ملــم وعرضــه 44.٣ ملــم، وطــول حبيبــة 
عــدم  اتضــح  لكــن   ، 6.٩ملــم  العلويــة  املســتديرة  الكوارتــز 
مناســبة حتليلهــا حــول تأثيــر التجويــة عليهــا )بدنــارك ١٩٩2، 
تقريًبــا  الشــكل  قلبيــة  الســفلية  احلبيبــات  وطــول   )١٩٩٣
ــى  ــل إل ــز شــفافاً ميي ــا 5.5 مم ضمــت كوارت 8.٣مم وعرضه
األبيــض عليهــا آثــار مكاســر )اللوحــة 8.6أ(، وثمــة جــزء مــن 
احلــز العمــودي منحــٍن قليــاًل ويشــكل املكســران زاويــة ٩0 
درجــة تقريًبــا علــى مســافة 80 ميكــرون، وجــاءت قياســات 
العــرض ســبع مــرات علــى التوالــي: ١6 ، ١6 ، ١7 ، ١7 ، 
١7 ، ١6 ، ١6 = 7/١١5 = ١6.4٣ ميكــرون، وبتطبيــق قيــم 
معايــرة النقــش الكــويف )خــط عربــي مبكــر( وتاريخــه ١47 هـــ 
يف جبــل أم ســنمان )بدنــارك وخــان 2005: شــكل: ١٩ و 20( 
 / 200 + E58١0  علــى هــذه القيــم تبــني أن العمــر املقــدر هــو

- ١60 ســنة قبــل اآلن )اللوحــة 8.6 ب(، وتشــير عبــارة » قبــل 
ــة العمــر  ــة إلــى أن بداي اآلن«  يف ســياق حتليــل درجــة التجوي
ــا  ــاج هــذه النتيجــة أيًض ــام 20١7 م، وحتت ــن ع ــدر هــي م املق
إلــى حتويلهــا إلــى نظــام املعايــرة؛ لكــن يظهــر أنهــا متعاصــرة 
مــع اثنتــني مــن ثــالث رســمات مؤرخــة بجبــل راط )شــوميس١( 
ــخ رســمة إنســان  »الوعــل« ورســمة إنســان، وبالرغــم مــن تأري
بنقــوش أم ســنمان )بدناريــك وخــان 2005: جــدول١( فإنــه 
قــد تأكــد تداخــل أربــع الرســمات مــن ثالثــة املواقــع ضمــن 
هوامــش التفــاوت املســموحة وتعــود جميعهــا إلــى منتصــف 
احلجــري  العصــر  آخــر  ومــن  اآلن  قبــل  السادســة  األلفيــة 

احلديــث يف املنطقــة.

املوقع بغربي فردة الشموس

يــزدان بلوحــة فنيــة مــن النقــوش والرســوم يقــع غربــاً عــن 
املوقــع الســابق مبئــات األمتــار؛ نقشــت بأســفل منحــدر اجلبــل 
ــذاك  ــق آن ــم تدق ــل ل ــالث رســمات إب ــراً ث ــي 50-60 مت بحوال

أو تعايــن.

الدراسة:

ُكِتــَب تقريــر عــن اكتشــاف مواقــع نقــوش صخريــة جديــدة 
ومســح أولــي بشــمالي اململكــة العربيــة الســعودية بــني جبــة 
قائمــة  علــى  وأدرجــت  وصفهــا  ســبق  تقريبــاً  والشــوميس 
التــراث العاملــي، ويضــم مجمــع الفنــون الصخريــة باملســمى 
ــا  ــردة الشــموس؛ منهم ــل ف ــع وجب ــل أم برق ــع بجب ــة مواق أربع
ــى مشــارف صحــراء  ــي عل ــان تكوينهمــا مــن احلجــر الرمل اثن
اجلزيــرة  نطــاق هضبــة  خــارج  وهــي  اجلنــوب  مــن  النفــود 
العربيــة واآلخــران صغيــران تقريبــاً غنيــان بــآالف الرســوم. 
ويضــم املوقــع بغربــي أم برقــع أشــكاالً مختلفــة مــن التصاويــر 
ــادران علــى مســتوى  رقنــت بالصبــغ األحمــر، وازدان غــاران ن
اململكــة بنقــوش صخريــة وتصاويــر؛ ومامــن شــك يف أن كثــرة 

التصاويــر والرســوم مــرده وفــرة مــادة الهيماتيــت باملوقــع.

ونقــرت باملوقــع الثانــي جنوبــي فــردة الشــموس نقــوش صخرية 
اتضــح مــن حتليــل أحــد نقوشــه أنــه مــن العصــر احلجــري 
احلديــث ويتوافــق عمــره مــع أوائــل األلفيــة السادســة قبــل 



١١٣ مجموعة فنون صخرية جديدة

اآلن، وتتســق نقــوش العصــر احلجــري احلديــث متامــاً مبوقــع 
املســمى مــع فــن الصخــور بجبــل أم ســنمان بجبــة شــماالً 
األخيريــن  وكال  جنوبــاً؛  بالشــوميس  وراط  املنجــور  وجبلــي 
مــن أكثــر فنــون العصــر احلجــري احلديــث إثــارة يف العالــم 
)بدنــارك وخــان 20١٣( وتبــني تقــارب عمريهمــا مــن خــالل 

تطابــق رســومهما.

اســتمر االنســان يف النقــش علــى صخــور موقــع املســمى حتــى 
أوائــل القــرن العشــرين امليــالدي إضافــة إلــى أعــداد كبيــرة 
هذااملجمــع  وضــم  املنقوشــة.  اللوحــات  مــن  جــداً  حديثــة 
اجلديــد فنونــاً صخريــة مــن فتــرات كثيــرة طالــت آخــر 7000 
املنطقــة حاليــاً يف  بــدو  اســتمرار  علــى  وثمــة دالئــل  عــام، 
النقــش علــى الصخــور تزامنــاً مــع آخــر اكتشــاف موقــع فنــون 
صخريــة ضــم أكثــر مــن 550 ناحيــة بأقصــى جنوبــي اململكــة 
قريبــة مــن جنــران؛ تأكــد أنهــا نقــرت منــذ ثالثــني ســنة ويعــد 
اســتمرار ممارســة هــذا التوجــه بعــداً آخــر عــن فــن النقــوش 
ــاً اســتمرار  يف اململكــة الميكــن ألحــٍد أن يتوقعــه، ويظهــر جلي
البــدو يف ممارســة النقــر علــى الصخــور يف نواحــي اململكــة 
حتــى اآلن، واليقتصــر اســتغالل املوقــع علــى إضافــة رســوم 
إليــه أو تعديلهــا ؛بــل تعكــس مايطــرأ مــن تغيــرات مســتمرة 
وتســتحق  اإلســالم،  جانــب  إلــى  القدميــة  املعتقــدات  علــى 
»دميومــة الثقافــة« لفنــون الصخــور العربيــة اهتماًمــا كبيــراً 

يف املســتقبل.

وال يتوقــف إضافــة موقــع املســمى علــى قائمــة املواقع املرشــحة 
مثــل جبــة والشــوميس وحســب؛ بــل ســيكون منطقــة مناســبة 

إلجــراء األبحــاث العلميــة عليهــا.





أن  اآلثــار  علمــاء  لــدى  زمــن  منــذ  الســائدة  الفكــرة  كانــت 
الرعــاة والبــدو الرحــل عاشــوا يف بيئــة صعبــة ولــم يتركــوا 
مايــدل علــى وجودهــم )وولــي ولورنــس ١٩4١؛ كوبــر ١٩48( 
غيــر أن املســوحات األثريــة والدراســات والفنــون الصخريــة لــم 
تنســف جميــع ماذهبــوا إليــه وحســب؛ بــل أزاحــت الســتار عــن 
كميــة كبيــرة مــن املــواد الثقافيــة يف صحــاري اململكــة العربيــة 
الســعودية إذ ســجل حتــى اآلن مااليقــل عــن ٩000 موقــع أثــري 

وعــدد ١200 موقــع فــن صخــري.

ما الفنون الصخرية؟
رمبــا كان الصخــر أول عنصــر يف األرض اســتخدمه اإلنســان 
منــذ القــدم أدوات للصيــد والقطــع وســلخ احليوانــات، واتخــذ 
مــن الغيــران والكهــوف منــازل لــه ثــم شــيد منازلــه وغيرهــا 
مــن املنشــآت كاملدافــن واملعابــد، ونحــت منهــا أيضــاً أصنامــاً 
لرســم  أدوات  الصخــر  مــن  اتخــذ  ورمبــا  لآللهــة؛  ومتاثيــل 
ــوان بأســلوب النقــش أو احلــز  ــة لإلنســان واحلي ــر فني تصاوي
وغيرهــا؛ وتســمى النقــوش علــى الصخــور بالفــن الصخــري 
وهــي تعابيــر فنيــة ينقشــها اإلنســان علــى واجهــات الصخــور 
فيــه  أبــدع  مــا  أوائــل  الصخريــة  الفنــون  ومتثــل  وجنباتهــا، 
أهــم  مــن  إنــه  حيــث  الســنني؛  آالف  منــذ  األمــي  اإلنســان 
ــة  ــة والثقافي ــل البشــر االجتماعي املصــادر ملعرفــة أحــوال أوائ

والدينيــة.

إذا كان علــم اآلثــار يحــدد اســتخدام بعــض األشــياء والتحــف 
وظــروف املعيشــة والعمــارة وتطــور الثقافــات واحلضــارات؛ 
فكــذا الفــن الصخــري رمبــا يســاعد يف حتديد أنــواع  الثقافات 
ــاً، فــكل رســمة  ــد مجموعــة زمني ــد حتدي ــخ عن ــل التاري مــا قب
متثــل بأســلوبها احملــدد مرحلــة مختلفــة مــن تسلســلها الثقــايف، 
وبالتالــي، ميكــن مــع ترابــط املوضوعــات ببعضهــا أن يكشــف 
الفــن الصخــري جوانــب عديــدة مــن حيــاة البشــر، ويعــد الفــن 
الصخــري العنصــر الوحيــد يف تاريــخ البشــر ملــا قبــل التاريــخ 
ــل  ــي، ونحــن نحــدد ثقافــات مــا قب ــه األصل محفوظــاً يف مكان
التاريــخ علــى أنهــا شــفاهية علــى أســاس نظــام تواصلنــا اآلن؛ 
ولكــن ال نعــرف إن كان هنــاك نظــام تواصــل فيمــا قبــل التاريــخ 
يعتمــد علــى رســوم الفــن الصخــري، عالمــات ورمــوز ومــا 

إلــى ذلــك وإلــى أي مــدى أوفــى بحاجــات التواصــل فيمــا قبــل 
التاريــخ ومتــى نشــأته؛ إن كان اســتخدام الفــن الصخــري هــو 
ــوع مــن التواصــل؛ فــال ميكــن وصــف ناقــش الرســوم بعــدم  ن
معرفتــه الكتابــة؛ بــل مــن أقــدم املجتمعــات املتعلمــة، والشــك 
أن إلنســان ماقبــل التاريــخ فضــاًل يف اختــراع نظــام الكتابــة إذ 
اســتخدم الفــن الصخــري وســائل أولــى يف التواصــل الصــوري 

والرمــزي.

ومــع ذلــك يقــف علــم اآلثــار العربيــة من دراســة الفــن الصخري 
الرغــم مــن أن علمــاء اآلثــار  موقــف غريــب، وعلــى  دائمــاً 
أدركــوا أهميــة الفــن الصخــري يف إعــادة بنــاء ثقافــات مــا قبــل 
التاريــخ؛ بقيــت دراســته مهملــة حتــى  انطلقــت دراســات أثريــة 
يف أواخــر الســتينيات وأوائــل الســبعينيات واســعة النطــاق 
يف أرجــاء اململكــة العربيــة الســعودية غيــر أن علمــاء اآلثــار 
ــن الصخــري يف احلســبان  ــع الف ــم يأخــذوا مواق ــم  ل ــا أنه إم
ــع ســوى  ــم يســجل مــن املواق ــح، ول أو ماســجلت بشــكل صحي
ــن  ــذا ظــل الف ــا، وهك ــره منه ــا الباحــث أو مايبه ــف عليه مايق

ــه الغمــوض. الصخــري يكتنف

تعــد اململكــة العربيــة الســعودية رابــع أغنــى منطقــة يف العالــم 
إلــى  بالفنــون الصخريــة )بدنــارك وخــان 200١(؛ وبحاجــة 
استكشــافها بدقــة إذ مــازال هنــاك آالف مــن مواقــع الفــن 
الصخــري يف اجلبــال والصحــاري. ومــع صعوبــة مســح مناطــق 
اململكــة الشاســعة نظــراً حلــرارة األجــواء وجفافهــا ووعــورة 
طبيعتهــا؛ إال أن قطــاع اآلثــار أســتطاع إجــراء  مســوحات 
ودراســات مكثفــة ســجلت خاللهــا مئــات مــن مواقــع الفــن 
وآخــرون  كبــاوي   ،١٩85 وآخــرون  )ليفنجســتون  الصخــري 
١٩86، ١٩88؛ خــان وآخــرون ١٩87، ١٩88أ؛ خــان ١٩88ب، 

١٩٩0أ،ب،ج(  ،١٩8٩

ومبــا أن هــؤالء الباحثــني قــد شــاركوا يف املســح الشــامل للفــن 
الصخــري والكتابــي يف أرجــاء البــالد، فإنــه اليســعنا إال أن 
نعــرج ســريعاً علــى الفــن الصخــري يف اململكــة إلبــراز ماســلكه 
قدامــى النّقــاش يف شــبه اجلزيــرة العربيــة كغيرهــم يف أرجــاء 
املعمــورة يف نقــش الرســوم للتعبيــر عــن احليوانــات املستأنســة 

تتبع خيوط احلضارة املفقودة يف جزيرة العرب

مجيد خان
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يف بيئاتهــم وتــرك غيرهــا، ويبــدو أن النقاشــني كانــوا ينتقون ما 
يحلــو لهــم ويرســموه أو يتقيــدون مبــا ميليــه عليهــم مجتمعهــم 
ولــم تكــن لهــم حريــة التعبيــر عمــا يجــول يف أذهانهــم مــن 
نفســها  احليوانــات  رســوم  جنــد  وهكــذا  فنيــة،  إبداعــات 
ــة  ومايشــابه اإلنســان مــن رســوم وأشــكال يف أمنــاط متطابق
خــالل العصــر احلجــري احلديــث 9000 قبــل امليــالد - 7500 

قبــل امليــالد

يظهــر يف )اللوحــة ٩.١ب( مجموعــة من رســوم تشــبه اإلنســان 
غامضــة معالــم الوجــه وأجزاؤهــا الســفلية قــد تآكلــت وســقط 
جــزء مــن الصخــرة التــي نقشــت عليهــا، ويظهــر الكلــب يف 
الرســمة يالعــب صاحبــه وهــو مــن احليوانــات التــي تشــاهد 
عــادة ضمــن رســوم الفــن الصخــري مــن العصــر احلجــري 

ــة. ــث يف اململك احلدي

وعصــي  والســهام  البســيطة  األقــواس  فقــط  واســتخدمت 
الصيــد مــن جانــب إنســان العصــر احلجــري احلديــث إذ عثــر 
علــى أدوات صنعــت مــن احلجــارة مبواقــع الفنــون الصخريــة 

ضمــت رؤوس ســهام ومكاشــط حــادة ومخــارز.

وتعــد مشــاهد الصيــد رمزيــة وال جُتــرح احليوانــات فيهــا بــأي 
حــال وال تظهــر للســهام أثــر علــى أجســادها، والســؤال لــَم 
نقشــت مشــاهد الصيــد هكــذا؟ هــل هــي مشــاهد ملــا يســمى 
بــــــ »ســحر العطــف« إذ تنقــش واقعــة أو طقــوس جــرت باملوقــع 
وذلــك لتحقيــق جناحــات يف الصيــد أو زيــادة عــدد احليوانــات 

كل هــذا مجــرد تكهنــات.

ــة  ــة يف اململك ــون الصخري ــى الفن ــا نظــرة شــاملة عل وإن ألقين
العربيــة الســعودية لوجدناهــا تضــم طبعــات أكــف وأقــدام 
ونقيــرات أو عالمــات كــؤوس وزخــارف هندســية كما يف الفنون 
ــا يف العالــم قاطبــة. وهكــذا،  الصخريــة ماقبــل التاريــخ تقريًب
جنــد أن الكيانــات الثقافيــة فيمــا قبــل التاريــخ بشــبه اجلزيــرة 
العربيــة معاصــرة ملــا يف املناطــق األخــرى مــن العالــم ومشــابهة 
لهــا؛ مــع أنــه الميكــن القــول بوجــود اتصــاالت عبــر املســافات 
البعيــدة بــني شــعوب القــارات املختلفــة. والغريــب يف األمــر هــو 
تشــابه أســلوب رســم اإلنــاث وســماتها ومكوناتهــا وإبرازهــا يف 
وادي ضــم بشــمال غربــي اململكــة )اللوحــة ٩.٣ب(، وتتشــابه 

مــع  أشــكال رســمات املــرأة يف أســلوبها ومكوناتهــا عمومــاً 
مالمــح رســوم اإلنــاث والتماثيــل التــي مبوقــع »جونرســدورف« 
يف أملانيــا، وبالتالــي، تطــرح قضيــة مثيــرة )راجــع روزنفلــد: 
١072( مــن قضايــا التشــابه مــع التــراث األوربــي؛ إال أن الفــن 
)خــان  النحاســي  العصــر  إلــى  يعــود  اململكــة  الصخــري يف 
الفنــون  مضمــون  يف  تشــابه  فوجــود  وعليــه،   ،)57  :١٩٩0
وأســاليبها ال يعنــي وجــود مفاهيــم وأفــكار مشــتركة؛ فرمبــا 
تطــوراً  - مســتقاًل - أســلوب رســم طبعــات األكــف واألقــدام 
ــر  ــة دون اتصــال بــني البشــر عب أو مالمــح الشــخصية األنثوي
املســافات الطويلــة بــني األقاليــم يف عصــور مــا قبــل التاريــخ.

تضــم مواقــع الفنــون الصخريــة مــا قبــل التاريــخ رســومات 
وســكان  األمريــكان  الهنــود  ثقافــة  يف  جتريديــة  إنســان 
أســتراليا األصليــني والبوشــمان يف إفريقيــا والبــدو العــرب، 
ــى أشــكال ثعابــني متعرجــة وطبعــات أقــدام وأكــف  إضافــة إل
وزينــات هندســية ضمــن النقــوش الفنيــة علــى مســتوى العالــم 
ــل  ــاً مث ــة متشــابهة تقريب ــاك أيضــاً أدوات حجري ــة، وهن قاطب
الفــؤوس اليدويــة والقواطــع والســكاكني ورؤوس الســهام يف 
أنحــاء متفرقــة يف العالــم مثــل أوروبــا وإفريقيــا وآســيا؛ فهــل 
تعنــي هــذه األدوات املشــتركة أو الفنــون الصخريــة يف أمكنــة 
ــني شــعوب  ــش ب ــايف وتعاي ــه اتصــال ثق ــا أن ــدة عــن بعضه بعي
ــم  العصــر احلجــري القــدمي أو العصــر احلجــري احلديــث؟ ث
لــم هــذا التشــابه الشــديد يف الفنــون الصخريــة بــني مجتمعــات 
متفرقــة يفصــل بينهــا مســافات وأقطــار؟ إنــه مــن غيــر املرجــح 
وجــود تواصــل بــني إنســان مــا قبــل التاريــخ يف العالــم اجلديــد 

واملجتمعــات األســترالية أو اإلفريقيــة.

عثــر علــى دليــل قــدم وجــود اإلنســان يف اجلزيــرة العربيــة 
واجهــة صخــرة مبوقــع  علــى  نقــرت  قــدم  طبعــة  متثــل يف 
الشــوميس بشــمالي اململكــة )اللوحــة ٩.4ب( وهــي يف حجــم 
أثــر القــدم الطبيعيــة تقريبــاً حيــث خطــت أوالً حــواف القــدم 
علــى الصخــرة ثــم نقــر مابداخلهــا،  وتدخــل إصبــع اإلبهــام 
وشــكلها عمومــاً علــى أنهــا أثــر قــدم مــن النّقــاش نقرهــا علــى 
ــى مــدى  ــت عل ــده أو لســبب آخــر بقي الصخــرة ذكــرى مــن بع
آالف الســنني؛ وهــي أقــدم أثــر قــدم منقوشــة يف اجلزيــرة 
ــل اآلن. ــى ١2،000-١0،000 ســنة قب ــود إل ــة ورمبــا تع العربي
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ــع  ــف ممــدودة األصاب ــن مفتوحــة األك ــات اليدي ورســمت طبع
ــة  ــة الشــمالية الغربي ــوك يف املنطق ــة يف تب ــب هضب ــى جان عل
)اللوحــة ٩.4د( وهــي مجهولــة التأريــخ، ثــم أضيفــت إليهــا 
ــاس وهــي  ــت املقي ــد تثّب ــث الي ــب حي ــع وكل ــاً رســمتا ضب الحق
مجهولــة التأريــخ أيضــاً، أمــا )اللوحــة ٩.5أ( فطبعــة كــف رمبــا 

رســمت للذكــرى.

يقــع كهــف جانــني يف منطقــة حائــل بشــمالي اململكــة العربيــة 
الســعودية حيــث يضــم مئــات مــن طبعــات اليــد والكــف نقشــت 
ــل وبعــض  ــذا رســوم إب ــات الكهــف مــن الداخــل، وك ــى جنب عل

نقــوش اخلــط العربــي القــدمي جميعهــا مجهولــة التأريــخ.

وتفــوق تصاويــر األنثــى يف الفــن الصخــري بجنوبــي اململكــة 
العربيــة الســعودية أعــداد الذكــور إذ تظهــر وأذرعهــا مرفوعــة 
طويلــة الشــعر دقيقــة اخلصــر عجــزاء بــارزة املفاتــن، وتعطــي 
تصاويــر األنثــى إحساســاً باجلمــال الميكــن للمشــاهد أن يقلــل 
ممابذلــه الفنــان مــن جهــد يف نقشــها وإخراجهــا بهــذا اجلمــال 

األخــاذ. 

وعثــر علــى رســمة رجــل بعلــو هضيبــة ارتفاعهــا ٣00 متــر 
يراهــا العابــر مــن مســافة بعيــدة حتتهــا مباشــرة مدفــن - وهــو 
أمــر غريــب يف اقترانهمــا ببعــض ونحــت املدافــن  اليوجــد 
بجنوبــي اململكــة بتاتــاً - قــد انكشــف بعــد إزالــة احلجــارة 
عنــه والــردمي ومــن املرجــح أن ثمــة عالقــة بــني رســمة الرجــل 
والقبــر مــن حتتــه؛ فرمبــا أن هــذا قبــر الشــخص املرســوم 
فوقــه؛ والبــد مــن احلفــاظ علــى هــذا املوقــع وحمايتــه ومثلــه 

ــر. كثي

ــال عــن اإلبــداع الفنــي ألســالفنا وهــو أمــر  مــا ورد أعــاله مث
ــه يف ســنيات  ــه أن ــة. وممــا يؤســف ل منتشــر يف أرجــاء اململك
مضــت اختفــت كثيــر مــن مواقــع الفنــون الصخريــة وتضــررت 
والريفيــة  احلضريــة  باملناطــق  العمرانيــة  للنهضــة  نظــراً 
والتوســع يف األراضــي الزراعيــة وتعبيــد الطــرق ونهضــة املــدن 
ــك عــن محاجــر الشــركات يف بعــض الهضــاب  والهجــر؛ ناهي
وقطعهــا الصخــور وإزالتهــا دون اكتــراث بالنقــوش والرســوم 
والتصاويــر. وأبــرز مثــال علــى مــا ســبق هــو اختفــاء مواقــع 
كانــت محــور أطروحــة الدكتــور خــان بشــمال غربــي تبــوك 

ــة  ــوراه، باســتثناء قل ــى درجــة الدكت ــا عل ــي حصــل مبوجبه الت
مــن الرســوم احملــدودة نقشــت علــى الهضــاب، وكــذا يف غيرهــا 

ــا. ــة وغربيه ــي اململك ــع بجنوب ــن املواق م

تــرك شــعب اجلزيــرة العربيــة القــدمي عالمــات عــن كياناتهــم 
هيئــة  علــى  والدينيــة  واالقتصاديــة  واالجتماعيــة  الثقافيــة 
اجلبــال  علــى  نقشــها  وجتريديــة  ورمزيــة  فنيــة  تصاويــر 
الصخــور  وتعــد  اململكــة،  يف  والكهــوف  والصخــور  والتــالل 
والتــالل مبثابــة صفحــات مــن تاريخنــا العريــق بــال تدويــن، 
وتــزدان الصخــور برســائل نقشــها أســالفنا علــى هيئــة رســوم 
اجلميــع  وعلــى  واحليــوان،  اإلنســان  إلــى  ترمــز  وتصاويــر 
ــه مــن رســائل وأفــكار، وإن  احملافظــة عليهــا ومعرفــة ماحتمل
ــي القيمــة  ضاعــت فســوف يفقــد أهــم مصــدر معلومــات غال

مــن تاريخنــا التليــد.

هنــاك مئــات اآلالف مــن مواقــع الفنــون الصخريــة والتصاويــر 
والرســوم ألشــكال اإلنســان واحليــوان، إضافــة إلــى األشــكال 
الهندســية والزخرفيــة نقشــت علــى التــالل والصخــور ويف 
الغيــران والكهــوف يف شــبه اجلزيــرة العربيــة، وهــي حتتــاج 
إلــى توثيــق وحتليــل وأرخنتهــا واحلفــاظ عليهــا وحمايتهــا. وهــو 
تــراث أجدادنــا الثقــايف وتاريخهــم وهــم الذيــن نقــروا تلــك 
ــُد؛ وهــي  ــة بع ــه الكتاب ــرع في ــم تخت ــت ل ــة يف وق الصــور الفني
 علــى هــذا النحــو قــد تكــون - أي هــذه النقــوش الصخريــة -

املصــدر الوحيــد لتســجيل األحــداث املهمــة أو القصــص أو 
الرســائل.

وتشــكل العالمــات والرمــوز عنصــراً شــائًعا وأساســياً يف الفــن 
الــذي ســبق الكتابــة يف اجلزيــرة العربيــة، وعثــر علــى أعــداد 
هائلــة مــن األشــكال واألنــواع مــن رســوم الزينــة والزخــارف 
الفــن  مؤرخــو  وكان  واحليــوان،  اإلنســان  بتصاويــر  مقترنــة 
دائمــاً يــرون أن األشــكال الهندســية والزينــات التجريديــة مــن 
أروع مــا أبــدع فيــه فنانــو عصــور مــا قبــل التاريــخ، ولــم تكــن 
الشــخصيات املجــردة ورســوم الزينــات والزخــارف يف الفــن 
الصخــري لتجميــل التصاويــر والنقــوش؛ بــل إن لهــا معنــى عنــد 
نّقاشــها ومغــزى؛ إال أن بعــض رســوم الزينــة والتجميــل املجــردة 
يف اململكــة العربيــة الســعودية أو يف شــبه اجلزيــرة العربيــة 
والبحريــن  وعمــان  اليمــن  مثــل  املجــاورة  والبلــدان  عموًمــا 
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ــة املتحــدة واألردن ومصــر  ــت واإلمــارات العربي وقطــر والكوي
وســوريا وليبيــا والعــراق مازالــت تُســتخدم وســوماً قبليــة ترقــن 
علــى اإلبــل وغيرهــا مــن األشــياء كالســكاكني والبنــادق واخليام 

ــدن ١٩٩١، خــان 2000(. ــة )هيل ــى امللكي عالمــة عل

يظهــر أن اجلزيــرة فيمــا قبــل التاريــخ كان بهــا نظــام تواصــل 
والرســائل  الوقائــع  وتســجل  األحــداث  خاللــه  مــن  تــدون 
والقصــص، جــاء علــى هيئــة رســوم أوادم جتريديــة وحيوانــات 
توجــد يف كل موقــع يصحبهــا زخــارف هندســية وجماليــة أشــبه 
ــه كل  ــت يســتعمل في ــكار وهــو ثاب ــن األف ــون بنظــام تدوي مايك

ــه. ــول ذات شــكل للمدل

وهكــذا كان الفــن الصخــري شــكاًل مــن أشــكال التواصــل ســبق 
ــد والقــدم  ــت تنقــش رســمات الكــف والي ــة، فكان أصــل الكتاب
للذكــرى، ورســمة الثعبــان لتنــم عــن اخلطــر، واألســد رمــز 
الشــجاعة، واخلطــوط املتعرجــة مصــادر امليــاه، والبقــرة حيوان 
مقــدس، ومثلهــا كل حيــوان يرتبــط بــه معــاٍن تتجســد فيــه، 
وكل رســمة إنســان نقشــت بأســلوب معــني ترمــز إلــى مضمــون 

رســائل.

الفنــون الصخريــة تزخــر  هنــاك مئــات اآلالف مــن مواقــع 
ــا عــن حيــاة  بلوحــات رســمها فنانــو مــا قبــل التاريــخ، وحتدثن
ــل  ــخ حاف ــة وهــو تاري ــة والديني ــة والثقافي ــا االجتماعي أجدادن
إن أغفلنــاه فلنقــرأ الســالم علــى أول صفحــة مــن تاريــخ هــذا 
الشــعب. لــذا، لنجمــع شــتات الرســائل املنقوشــة علــى جنبــات 
الصخــور وكهوفهــا ويف أكنــاف الصحــاري والوديــان ونحفظهــا 
ونحميهــا ونوثقهــا ونبحــث عــن احللقــة املفقــودة يف تاريــخ هــذا 

الشــعب العريــق.



اللوحــــــــــــــات



Port of al-Jar First Season (1436AH/ 2015 AD)ميناء اجلار األثري مبركز الرايس )املوسم األول 1٤٣٦هـ/2015م(. Plate 1.1  1.1 اللوحة

أ.  خارطة توضح موقع ميناء الجار المطل على البحر األحمر.
a.  Map showing al-Jar port overlooking the sea.

ب.  منظر يوضح معالم سور المدينة.
b.  General view of the wall of al-Jar.



Port of al-Jar First Season (1436AH/ 2015 AD)اللوحة Plate 1.2  1.2ميناء اجلار األثري مبركز الرايس )املوسم األول 1٤٣٦هـ/2015م(.

أ.  منظر يوضح بقايا رصيف ميناء الجار الممتد داخل البحر.
a.  View of al-Jar port penetrating the sea.

ب.  صورة لبقايا أساسات لبوابة السور الشمالية قبل التنقيب.
b.  Photograph of the remains of foundation of the door of the northern wall before excavations.



Plate 1.3  1.اللوحة ٣ Port of al-Jar First Season (1436AH/ 2015 AD)ميناء اجلار األثري مبركز الرايس )املوسم األول 1٤٣٦هـ/2015م(.

أ.  جمع الملتقطات السطحية.
a.  Collecting surface artifacts before excavations.

ب.  عملة معدنية على سطح موقع الجار.
b.  Copper coin on the surface of al-Jar.



Plate 1.4  1.اللوحة ٤ Port of al-Jar First Season (1436AH/ 2015 AD)ميناء اجلار األثري مبركز الرايس )املوسم األول 1٤٣٦هـ/2015م(.

أ.  مجموعة من الكسر الفخارية لآلنية متوسطة الحجم.
a.  Medium-sized shreds of bowls.

ب.  مجموعة من الكسر الفخارية لآلنية كبيرة الحجم.
b.   Shreds of large-sized objects.

ج.  مجموعة من الكسر الفخارية لآلنية متوسطة الحجم وعليها زخارف غائرة.
c.  Medium-sized objects shreds with deeply engraved decorations on body.



Plate 1.5  1.5 اللوحة Port of al-Jar First Season (1436AH/ 2015 AD)ميناء اجلار األثري مبركز الرايس )املوسم األول 1٤٣٦هـ/2015م(.

أ.  مجموعة من الكسر للخزف الصيني »بورسلين - سيلدون«.
a.  Photograph of Chinese ware Porcelain. 

ب.  مجموعة من الكسر من الخزف المزجج عليها زخارف بالحز من الخارج.
b.   Glazed ware with colored decoration bodies from outside..

ج.  مجموعة من الكسر لقواعد وبدن من الزجاج الملون.
c.  Colored glass shreds of base and body.



Plate 1.6  1.اللوحة ٦ Port of al-Jar First Season (1436AH/ 2015 AD)ميناء اجلار األثري مبركز الرايس )املوسم األول 1٤٣٦هـ/2015م(.

أ.  كسر من قناٍن زجاجية.
a.  Glass shreds of small bottles.

ب.  مكاييل وزن دائرية مصنوعة من الزجاج عليها كتابة.
b.   Circular and oval-shaped glass weights with inscriptions on them.

ج.  جزء من رحى من الحجر.
c.  Grinding stones and grinder.



Plate 1.7  1.7 اللوحة Port of al-Jar First Season (1436AH/ 2015 AD)ميناء اجلار األثري مبركز الرايس )املوسم األول 1٤٣٦هـ/2015م(.

أ.   مجموعة من الكسر لخزف صيني بورسلين سيلدون.
a.  Steatite soap season stone pot and  glazed green and white Chinese ware.

ب.  ملعقة قبل التنظيف من النحاس على سطح الموقع.
b.   Part of an oxidized spoon before cleaning.

ج.  مجموعة من القطع المعدنية قبل التنظيف المتعددة االستخدامات.
c.  A collection of metal pieces of various objects before cleaning.



Plate 1.8  1.8 اللوحة Port of al-Jar First Season (1436AH/ 2015 AD)ميناء اجلار األثري مبركز الرايس )املوسم األول 1٤٣٦هـ/2015م(.

أ.   مجموعة متنوعة األشكال واألحجام لخرز من الزجاج الملون.
a.  A collection of colored glass beads of different size and shapes.

ب.  مشاغل صدفية منتشرة على سطح الموقع األثري.
b.   General  view  of the scattered stones and shreds on the surface of site.

ج.  مجموعة من العمالت قبل التنظيف.
c.  A collection of coins before cleaning .



Dedan 10th Season 2013 AHدادان )اخلريبة( بالعال )املوسم العاشر 1٤٣٤هـ/201٣ م(. Plate 2.1  2.1 اللوحة

.J26, K26 ب.   مقطع عرضي، الضلع الشمالي للمربعين
b.   Section of the north wall of the two trenches.

أ.  منطقة التنقيب.
a.  General view of the excavated area.



Plate 2.2  2.2 اللوحة Dedan 10th Season 2013 AHدادان )اخلريبة( بالعال )املوسم العاشر 1٤٣٤هـ/201٣ م(.

 .K3, L2 أ.  مقطع عمودي، للضلع الشمالي للمربعين
a.    Section of the north wall of the two trenches.

ب.   الركن الشمالي الغربي من الحوض.
b.  The northwest corner of the basin.



Plate 2.3  2.اللوحة ٣ Dedan 10th Season 2013 AHدادان )اخلريبة( بالعال )املوسم العاشر 1٤٣٤هـ/201٣ م(.

أ.  نماذج من المباخر. 
a.  Types of incense burners.

ب.  مائدتا قرابين من الحجر البركاني. 
b.  Two altars made of volcanic rock.



Plate 2.4  2.اللوحة ٤ Dedan 10th Season 2013 AHدادان )اخلريبة( بالعال )املوسم العاشر 1٤٣٤هـ/201٣ م(.

أ.  نماذج من الثقاالت. 
a.  Examples of weights.

ب.  نماذج مختارة من المساحن. 
b. Stone grinders.



Plate 2.5  2.5 اللوحة Dedan 10th Season 2013 AHدادان )اخلريبة( بالعال )املوسم العاشر 1٤٣٤هـ/201٣ م(.

ب.  قطعتان من الرحى. 
b. Two pieces of a quern.

أ.  معثورة رقم٦: مجرشة سوداء. 
a.  Black stone crusher.

ج.  نماذج مختارة من أدوات الدق والسحق. 
c.  Examples of stone grinders and crushers.



Plate 2.6  2.اللوحة ٦ Dedan 10th Season 2013 AHدادان )اخلريبة( بالعال )املوسم العاشر 1٤٣٤هـ/201٣ م(.

ب.  نماذج من الهاون. 
b.  Examples of mortars

ج.  يدا الهاون. 
c.  A pestle of mortar.

د.  نماذج مختارة من المذابح. 
d.  Types of altars.

أ.  نماذج من أدوات الدق. 
a.  Types of hammers.



Plate 2.7  2.7 اللوحة Dedan 10th Season 2013 AHدادان )اخلريبة( بالعال )املوسم العاشر 1٤٣٤هـ/201٣ م(.

أ.  الظاهرة رقم: 205. 
a.  Luci No. 205.

ج.  معثورة رقم: 212. 
c.  Find No. 212.

ب.  معثورة رقم: 1٤7. 
b.  Find No. 147.

د.  نماذج مختارة من أجزاء من عناصر معمارية. 
d.  Examples of architectural elements.



Plate 2.8  2.8 اللوحة Dedan 10th Season 2013 AHدادان )اخلريبة( بالعال )املوسم العاشر 1٤٣٤هـ/201٣ م(.

أ.  نماذج من أجزاء من تماثيل آدمية. 
a.  Pieces of human statutes.

ب.  كسر من أواٍن مصنوعة من المرمر. 
b.  Shards of Alabastar vessels.

ج.  قطع مختارة من األواني الحجرية. 
c.  Pieces of stone vessels.



Plate 2.9  2.9 اللوحة Dedan 10th Season 2013 AHدادان )اخلريبة( بالعال )املوسم العاشر 1٤٣٤هـ/201٣ م(.

أ.  سدادات حجرية. 
a.  Stone stoppers.

ب.  نماذج مختارة من المواد المعدنية. 
b.  Examples of metal materials.

هـ.  القطعة الثالثة. 
e.  The third item.

ج.  القطعة األولى. 
c.  The first item.

د.  القطعة الثانية. 
d.  The Second Item



Plate 2.10  2.10 اللوحة Dedan 10th Season 2013 AHدادان )اخلريبة( بالعال )املوسم العاشر 1٤٣٤هـ/201٣ م(.

أ.   نماذج مختارة من أدوات الزينة. 
a.  Examples of ornaments.

ب.   قطع مختارة من النسيج. 
b.  Pieces of textiles.

ج.   النقش األول. 
c.  The first inscription.

هـ.   النقش الثالث. 
e.  The third inscription.

د.   النقش الثاني. 
d.  The second inscription.

و.   معثورة رقم: 211. 
f.  Find No. 211.



Plate 2.11  2.11 اللوحة Dedan 10th Season 2013 AHدادان )اخلريبة( بالعال )املوسم العاشر 1٤٣٤هـ/201٣ م(.

معثورة رقم: 1٣9. 
Find No. 139



Plate 2.12  2.12 اللوحة Dedan 10th Season 2013 AHدادان )اخلريبة( بالعال )املوسم العاشر 1٤٣٤هـ/201٣ م(.

أ.   معثورة رقم 121: جزء من دمية حيوانية. 
a.  Piece of animal doll.

ج.   كسرتان من بدن وقاعدة )المعثورتان: 78؛ 195( . 
c.  Two peices from a body and wase.

هـ.   معثورة رقم: 152. 
e.  Shards No. 152.

د.   فوهتان )المعثورتان: 127، 1٣1( . 
d.  Two mouths.

ب.   معثورة رقم18٣: رقبة دمية حيوانية. 
b.  Neck of animal doll.



Plate 2.13  2.1اللوحة ٣ Dedan 10th Season 2013 AHدادان )اخلريبة( بالعال )املوسم العاشر 1٤٣٤هـ/201٣ م(.

أ.   إناء كامل )معثورة رقم: 21٤( . 
a.  Intact bowl.

ج.   مصفاة فخارية. 
c.  Water filter.

د.   قاعدة سراج ذات عجينة سوداء )معثورة رقم: 50( . 
d.  Bottom of a black oil lamp.

هـ.   الغرفة األولى. 
e.  The first room.

و.   الظاهرة رقم 9 : الطبقة السطحية. 
f.  Locus No. 9 surface layer.

ز.   الظاهرة رقم 1٣7: الطبقة السطحية، الفاصل الشرقي. 
g.  Locus No. 137 topsoil the east wall.

ب.   مجمرتان مكعبتان. 
b.  Two cubic-shaped censers.



Plate 2.14  2.1اللوحة ٤ Dedan 10th Season 2013 AHدادان )اخلريبة( بالعال )املوسم العاشر 1٤٣٤هـ/201٣ م(.

أ.   الظاهرة رقم15: رديم من األحجار. 
a.  Locus No. 15 stone debris.

ج.   الظاهرة رقم1٤٣: طبقة التربة الحمراء. 
c.  Locust No. 143 red soil.

هـ.   الباب الشرقي. 
e.  The east door

ب.   الظاهرة رقم:1٤1. 
b.  Locus No. 141.

د.   الظاهرة رقم12: أرضية أو طبقة طينية. 
d.  Locus No. 12 floor or mud layer.



Plate 2.15  2.15 اللوحة Dedan 10th Season 2013 AHدادان )اخلريبة( بالعال )املوسم العاشر 1٤٣٤هـ/201٣ م(.

أ.   التنور قبل الترميم وبعده. 
a.  Tannur: pre-and post-restoration.

ب.   الغرفة الثانية. 
b.  The second room.

هـ.   الغرفة الغربية. 
e.   The west room.

د.   الظاهرة رقم57: الطبقة السطحية. 
d.  Locus No. 57. topsoil.

ج.   الطبقة السطحية. 
c.  Topsoil.



Plate 2.16  2.1اللوحة ٦ Dedan 10th Season 2013 AHدادان )اخلريبة( بالعال )املوسم العاشر 1٤٣٤هـ/201٣ م(.

أ.   الظاهرة رقم157: الجدار الشرقي. 
a.  Locus No. 157, east wall.

ج.   الظاهرة رقم272: أرضية طينية مدكوكة. 
c.  Locus No. 272, trodden mud floor.

هـ.   الغرفة الرابعة. 
e.  The fourth room

ب.   الظاهرة رقم279: أرضية حجرية. 
b.  Locus No. 279, Stone floor.

د.   الغرفة الشرقية. 
d.  The east room



Plate 2.17  2.17 اللوحة Dedan 10th Season 2013 AHدادان )اخلريبة( بالعال )املوسم العاشر 1٤٣٤هـ/201٣ م(.

أ.   الظاهرة رقم٤5: تربة لبن. 
a.  Locus No. 45 dirt of tumbled adobes.

ج.   الظاهرة رقم270: تربة لبن. 
c.  Locus No. 270 dirt of tumbled adobes.

هـ.   الظاهرة رقم٣02: أرضية طينية. 
e.  Locus No. 302 mud floor.

ب.   ظاهرة رقم79: تربة صلبة تخللتها حجارة. 
b.  Locus No. 79, hard dirt with rocks.

د.   الظاهرة رقم 289: جدار يمتد من الغرب إلى الشرق. 
d.  Locus No. 289, a wall runs from west to east.

و.   الظاهرة رقم: ٣01: أساسات جدار جنوبي الحيز. 
f.  Locus No. 301, footing of wall.



Plate 2.18  2.18 اللوحة Dedan 10th Season 2013 AHدادان )اخلريبة( بالعال )املوسم العاشر 1٤٣٤هـ/201٣ م(.

أ.   الغرفة الخامسة. 
a.  The fifth room

ج.   الظاهرة رقم: 202، تلييس الجدران بالجبس. 
c.  Locus No. 202 plaster.

د.   الظاهرة رقم208: بالطة أرضية. 
d.  Locus No. 208, a stone slab for flooring.

ب.  حجر بناء كبير. 
b.  Stone brick.



Plate 2.19  2.19 اللوحة Dedan 10th Season 2013 AHدادان )اخلريبة( بالعال )املوسم العاشر 1٤٣٤هـ/201٣ م(.

أ.   الحجران الكبيران. 
a.  Two huge rocks.

ب.   الوحدة األولى. 
b.  The first unit.

د.   الممر. 
d.  Passage.

ج.   أرضية مهشمة. 
c.  Uneven floor.

هـ.   الظاهرة رقم 18: الجدار الشمالي. 
e.  Locus no. 18, the nort wall.



Plate 2.20  2.20 اللوحة Dedan 10th Season 2013 AHدادان )اخلريبة( بالعال )املوسم العاشر 1٤٣٤هـ/201٣ م(.

أ.   الجدار الجنوبي. 
a. The south wall

ب.   الظاهرة رقم: ٣7. 
b.  Locus No. 37.

ج.   العنصر المعماري الثاني. 
c.  The second architectural element.



Plate 2.21  2.21 اللوحة Dedan 10th Season 2013 AHدادان )اخلريبة( بالعال )املوسم العاشر 1٤٣٤هـ/201٣ م(.

أ.  كسر فخارية. 
a.  Pottery shards.

ب.   األحجار الدائرية الشكل )ظ210(. 
b.  Round Stones.

ج.   أرضية مدكوكة. 
c.  Rammed floor.

د.   الوحدة الثانية. 
d.  The second unit.



Plate 2.22  2.22 اللوحة Dedan 10th Season 2013 AHدادان )اخلريبة( بالعال )املوسم العاشر 1٤٣٤هـ/201٣ م(.

أ.  الفجوة )ظ218(. 
a.  The gap.

ب.   الفجوة )ظ218(. 
b.  The gap.

ج.   الفجوة من الداخل قبل إزالة الرديم. 
c.  Inside of the gap.



Plate 2.23  2.2اللوحة ٣ Dedan 10th Season 2013 AHدادان )اخلريبة( بالعال )املوسم العاشر 1٤٣٤هـ/201٣ م(.

أ.   الفجوة العلوية. 
a.  The upper gap.

ج.   الظاهرة رقم 1٦8: رف الزاوية. 
c.  Locus No. 168, a corner shelf.

ب.   كسر فخارية، داخل الفجوة. 
b.  Shards in the gap.



Plate 2.24  2.2اللوحة ٤ Dedan 10th Season 2013 AHدادان )اخلريبة( بالعال )املوسم العاشر 1٤٣٤هـ/201٣ م(.

أ.   الوحدة الثالثة. 
a.  The third unit.

ب.   أكياس البالستيك. 
b.  Plastic bags.

ج.   الساحة الكبرى. 
c.  The arena.



Plate 2.25  2.25 اللوحة Dedan 10th Season 2013 AHدادان )اخلريبة( بالعال )املوسم العاشر 1٤٣٤هـ/201٣ م(.

أ.   طبقة حمراء )الظاهرتان: 18، 17٣(. 
a.  Red layer (loci: 18, 173)

ب.  الطبقة الحمراء في الجزء الشرقي من المربع. 
b.  The red layer at the east part of the trench.

د.   الساحة الثانية. 
d.  The second area.

ج.   العمود األسطواني. 
c.  Column.

هـ.  أحجار معاد استخدامها في الجدران. 
e. Stones reused in the construction of walls.



Plate 2.26  2.2اللوحة ٦ Dedan 10th Season 2013 AHدادان )اخلريبة( بالعال )املوسم العاشر 1٤٣٤هـ/201٣ م(.

أ.   الجهة الشمالية من الساحة الثالثة. 
a.  The north side of the third area.

ب.   منظر عام للجزء الجنوبي للساحة الثالثة. 
b.  The third area: South part.

د.   الظاهرة رقم27: تربة مدكوكة مختلطة بأحجار رملية. 
d.  Locus No. 27 rammed soil mixed with sand stones.

ج.   العمود األسطواني. 
c.  Column.

هـ.   العنصر المعماري األول من األعلى. 
e.  the first architechtural element from above.



Plate 2.27  2.27 اللوحة Dedan 10th Season 2013 AHدادان )اخلريبة( بالعال )املوسم العاشر 1٤٣٤هـ/201٣ م(.

أ.   العنصر المعماري األول. 
a.  The first architectural element.

ب.   أرضية مدكوكة )ظ27٤(. 
b.  Rammed floor (locus 274).

د.   الفجوة. 
d.  The gap

ج.  الفجوة من الخارج. 
c.  The gap from outside.



Plate 2.28  2.28 اللوحة Dedan 10th Season 2013 AHدادان )اخلريبة( بالعال )املوسم العاشر 1٤٣٤هـ/201٣ م(.

أ.   العظام من داخل الفجوة. 
a.  Bones inside the gap.

ج.   تأثيرات العوامل الطبيعية 
الجوية على الفجوة من الداخل. 

c.  The effect of the 
weather elements on the 

gap from inside.

ب.   الفحم داخل الفجوة. 
b.  The third area: general view of the south portion.



أ.  خريطة مسح المواقع الغارقة في جزر فرسان على جزيرتي سولين وقماح. 
a.  Map of the Farasan Islands showing the location of target areas for underwater investigation at Sulayn and 

Qumah.

ب.  أفراد الغوص متجهون إلى 
موقع سولين للقيام بالغطس. 

b.    Members of the 
Dive Team heading for 

the Sulayn dive site.

Plate 3.1  ٣.1 اللوحة Underwater Research in the Farasan Islands 2014دراسة اآلثار الغارقة بجزر فرسان )1٤٣5هـ/201٤م(



Plate 3.2  ٣.2 اللوحة Underwater Research in the Farasan Islands 2014دراسة اآلثار الغارقة بجزر فرسان )1٤٣5هـ/201٤م(

أ.  كرستيان ماسون ينظف مربعاً لرفع عينة. 
a.   Christin Mason clearing a trench 

for sampling.

ب.  براندون وكرستيان ماسون يسجالن تفاصيل 
مقطع من األصداف بجزيرة سولين وخلفهما لورين 
تدبري معه الكاميرا، تتيح األقنعة للغواص التواصل 

مع زمالئه ومع المشرف على متن القارب. 
b.   Brandon and Christin Mason 

recording a section through the shell 
deposit at Sulayn. Lauren Tidbury 

behind camera. The full-face masks 
enable divers to communicate with 

each other and talk to the dive 
supervisor on the boat.

ج.  فريق الغوص السعودي البريطاني قبل أول 
عملية غطس: من األعلى وقوفاً: جاري مومبر ووليد 
المزين، في الوسط من اليمين: جيف بيلي، لورين 

تدبيري، وكرستيان ماسون وجان جيلسبي، وبراندون 
ماسون، في األسفل من اليمين: صادق جمعة 

وعبداهلل الحايطي وفارس الحمزي. 
c.   Saudi–British Dive Team prior to 
their first collaborative dive. Top row. 

Waleed Mozayen, Garry Momber; 
Middle row. Brandon Mason, Janet 
Gillespie, Christin Mason, Lauren 

Tidbury, Geoff Bailey; Bottom row. 
Faris Hamzi, Abdullah Al Haiti, Jumah 

Al Sadiq.



Plate 3.3  اللوحة ٣.٣ Underwater Research in the Farasan Islands 2014دراسة اآلثار الغارقة بجزر فرسان )1٤٣5هـ/201٤م(

أ.  أعضاء الفريق السعودي البريطاني يتلقون 
تعليمات من جاري مومبر قبل مغادرة الميناء. 
a.   Members of the Saudi–British 

team being briefed by Chief Maritime 
Archaeologist Garry Momber before 

leaving port.

ب.  االستعداد للغوص من على متن قارب مهندس 
البلدية. 

b.   Members of the diving team 
preparing to dive from the Municipal 

Engineer’s boat.

ج.  براندون ماسون مع جمعة الصادق وجاري مومبر 
)خلف الكاميرا( يبحثون في رواسب القاع ومخلفاته. 

c.   Brandon Mason working with 
Jumah Al Sadiq and Garry Momber 
(behind camera), to excavate seabed 

sediments.



Plate 3.4  اللوحة ٣.٤ Underwater Research in the Farasan Islands 2014Underwater Research in the Farasan Islands 2014دراسة اآلثار الغارقة بجزر فرسان )1٤٣5هـ/201٤م(

أ.  فارس الحمزي وجمعة الصادق يلتقطان عينات 
من مربع تنقيب بمياه جزيرة سولين. 

a.   Faris Hamzi and Jumah Al Sadiq 
collect samples from the excavation 

trench at Sulayn.

ب.  قوارب حرس الحدود وسفينته )يساراً(. 
b.   Local boats and the Border Guard 

safety vessel (back left).

ج.  فارس الحمزي وعبداهلل الحايطي وجمعة 
الصادق يمسكون بأنبوب الشفط على عمق 18 متراً 

في خليج قماح بإشراف كرستيان ماسون. 
c.   Faris Hamzi, Abdullah Al Haiti 

and Jumah Al Sadiq excavate with an 
airlift in 18m of water at Qumah under 

the supervision of Christin Mason.



Plate 3.5  ٣.5 اللوحة Underwater Research in the Farasan Islands 2014Underwater Research in the Farasan Islands 2014دراسة اآلثار الغارقة بجزر فرسان )1٤٣5هـ/201٤م(

أ.  جان جيلسبي ولورين تدبيري تجمعان عينات من قاع خليج قماح. 
a.  Jan Gillespie and Lauren Tidbury recover samples from the seabed in Qumah Bay.

ب.  مخطط مسح جزيرة سولين ورفع العينات، مع توسعة المربعات وتعميقها حيث كشف عن طبقات مهمة. 
b.   Plan of the survey and sampling area at Sulayn. The trenches were widened and deepened in areas which had 

more interesting and complex stratigraphy (Brandon Mason and Garry Momber). 



Plate 3.6  اللوحة ٣.٦ Underwater Research in the Farasan Islands 2014دراسة اآلثار الغارقة بجزر فرسان )1٤٣5هـ/201٤م(

أ.  بقعة داكنة انكشفت على شعبة متكتلة. 
a.   An area of dark staining exposed on the coral 

bedrock, 5m along the Baseline.

ب.  فرز العينات وتحريزها في أكياس. 
b.   Processing samples in the Governor’s compound, 

Farasan.

ج.  عينات مفروزة منها أصداف مأكوالت بحرية من جزيرة قماح، عثر 
عليها ملتصقة بحجارة. 

c.   The sorted finds included an assemblage of edible shells 
from Qumah, which were found alongside lithic piece.

هـ.  مواقع  بشمالي جزيرة سقيد في أثناء  تطبيقها على صور األقمار 
للتحقق منها وتسجليها. 

e.   Some of the North Saqid sites during ground 
truthing and recording.

د.  جيف بيلي وماثيو ميرديث وليامز ونيكالس هوسمان يشيرون إلى 
عناصر بارزة من األصداف. 

d.   Geoff Bailey, Mathew Meredith-Williams and 
Niklas Hausmann point out salient features of shell 

middens to members of the archaeological dive team.



Plate 4.1  ٤.1 اللوحة Underwater Research off the Coast of Jeddah 2015البحث األثري يف اآلثار املغمورة قبالة ساحل جدة )1٤٣٦هـ/2015م(

أ.  خارطة منطقة المسح. 
a.  Map of the survey area (J. Wangen)

د. تثبيت العوامة. 
d. Placing a buoy during survey (J. A. J. Abdalsadeq).

ب.  غواصو وزارة السياحة في أثناء العمل. 
b.  Map of the survey area (J. Wangen)

ج.  فريق الغوص في أثناء المسح. 
c.  Dive teams during survey (G. Knepel).



أ.  التدريب على تسجيل القياس. 
a.  Measuring exercises on a training field (M. Reinfeld).

ب.  التدريب على الرسم بموقع العوامة الحمراء 2. 
b.  Drawing exercises on the site “Red Buoy II” (H. Sjöholm).

Plate 4.2  ٤.2 اللوحة Underwater Research off the Coast of Jeddah 2015البحث األثري يف اآلثار املغمورة قبالة ساحل جدة )1٤٣٦هـ/2015م(



Plate 4.3  اللوحة ٤.٣ Underwater Research off the Coast of Jeddah 2015البحث األثري يف اآلثار املغمورة قبالة ساحل جدة )1٤٣٦هـ/2015م(

مخطط موقع »العوامة الحمراء1«. 
Plan of the site “Red Buoy I” (G. Knepel).



Plate 4.4  اللوحة ٤.٤ Underwater Research off the Coast of Jeddah 2015البحث األثري يف اآلثار املغمورة قبالة ساحل جدة )1٤٣٦هـ/2015م(

أ.  كسرة جرة أمفورة من موقع »العوامة الحمراء1«.
a.  Dressel 20 amphora fragment from the site “Red Buoy 

I” (M. Reinfeld).

ب.  كسرة من أمفورة بعد ترميمها؛ ربما أنها من غربي البحر المتوسط، 
موقع »العوامة الحمراء 1«.

b.  Fragment of an amphora of probably western 
Mediterranean origin after restoration, 

site “Red Buoy I” (M. Reinfeld).

ج.  مخطط موقع » العوامة الحمراء2«.
c.  Plan of the site “Red Buoy II” (G. Knepel).



Plate 4.5  ٤.5 اللوحة Underwater Research off the Coast of Jeddah 2015البحث األثري يف اآلثار املغمورة قبالة ساحل جدة )1٤٣٦هـ/2015م(

أ.   مرساة حجرية حديثة من موقع »العوامة الحمراء2«.
a.  Modern stone anchor from the site “Red Buoy II” 

(H. Sjöholm).

ب.  جرة أمفورة من العقبة عثر عليها بموقع« العوامة الحمراء 2«.
b.  ʻAqaba amphora from the site “Red Buoy II”

(H. Sjöholm).

ج.  الغواصون يرفعون عينة خزف.
c.  Divers during the careful collection of a ceramic sample.



Plate 4.6  اللوحة ٤.٦ Underwater Research off the Coast of Jeddah 2015البحث األثري يف اآلثار املغمورة قبالة ساحل جدة )1٤٣٦هـ/2015م(

معاينة موقع حطام حديث وفحصه.
Monitoring of a modern wreck site (G. Knepel).



Plate 4.7  ٤.7 اللوحة Underwater Research off the Coast of Jeddah 2015البحث األثري يف اآلثار املغمورة قبالة ساحل جدة )1٤٣٦هـ/2015م(

إزالة األمالح عن الجرة.
Removal of calcareous deposits on the amphora (F. M. H. Al-Hamzi)



Plate 5.1  5.1 اللوحة Umm Lajj shipwreck 2015-2016 seasonsمسح أثري حلطام سفينة غارقة يف أملج )موسما 2015-201٦م(

أ.  موقع حطام السفينة في أملج.
a.  Location of the Umluj wreck.

ب.  صورة معدلة للموقع تبين الحطام.
b.  The orthorectified image of the site showing the shipwreck.



Plate 5.2  5.2 اللوحة Umm Lajj shipwreck 2015-2016 seasonsمسح أثري حلطام سفينة غارقة يف أملج )موسما 2015-201٦م( 

أ.  تفاصيل عن رافدة السفينة.
a.  Detail of the 

keelson.

ب.  كومة القالل.
b.  The mound of qulal.



Plate 5.3  5.اللوحة ٣ Umm Lajj shipwreck 2015-2016 seasonsمسح أثري حلطام سفينة غارقة يف أملج )موسما 2015-201٦م( 

أ.  كأسان مزخرفان بمشهد طبيعة بلون أزرق.
a.  Two cups with underglaze blue decoration 

depicting a landscape scene.

ج.  غاليين عثمانية.
c.  “Ottoman” pipes.

د.  قشرة جوز الهند.
d.  A coconut husk.

ب.  تفاصيل الجرار.
b.  Detail of jars.



Plate 6.1  ٦.1 اللوحة Investigations at the AlMagar Site 2015موقع املقر دراسة أثرية أولية  )1٤٣٦هـ/2015م(

أ.  محطة الرصد.
a.   Trimble XRS PRO base station

ب. في أثناء المسح بموقع المقر. 
b.   DGPS rover survey at Al Magar.

ج.  استخدام الكاميرا الطائرة في مسح موقع المقر. 
c.   DJI Phantom II Vision Plus aerial camera system used at Al Magar.



أ.  الكاميرا الطائرة في أثناء المسح. 
a.   UAV survey in progress

ب.  صورة للفريق في أثناء المشروع في مسح موقع المقر. 
b.   low level aerial photograph showing survey team during initial surveying at Al Magar.

Plate 6.2  ٦.2 اللوحة Investigations at the AlMagar Site 2015موقع املقر دراسة أثرية أولية  )1٤٣٦هـ/2015م(



إحداثيات موقع المقر موضحة على خريطة معالم كنتورات الموقع. 
Locations of ground control points at the Al Magar site, displayed over contour map of the site. More detailed site 

maps follow.

Plate 6.3  اللوحة ٦.٣ Investigations at the AlMagar Site 2015موقع املقر دراسة أثرية أولية  )1٤٣٦هـ/2015م(



موقع المقر بالنسبة لمناطق المملكة، وفي األسفل يظهر على صورة للقمر الصناعي. 
Regional location of Al Magar area (top). Detailed location of areas discussed in this report, displayed over 

Landsat TM imagery (bottom).

Plate 6.4  اللوحة ٦.٤ Investigations at the AlMagar Site 2015موقع املقر دراسة أثرية أولية  )1٤٣٦هـ/2015م(



أ.   مواقع اآلثار في منطقة المقر التي حددتها وزارة السياحة، وعالقتها بالشعاب القديمة والبحيرة. 
a.   Sites of the Al Magar region formerly identified by Ministry of Tourism survey, shown in relation to regional 

mapping of palaeodrainage and palaeolake features from remote sensing.

ب.   منظر جوي عن موقع المقر في أثناء مسحه بالكاميرا الطائرة، مع إيضاح عناصره المهمة. 
b.   Aerial overview of the Al Magar site, taken using the UAV during the 2014 survey, and looking northwest. 

Significant features are labelled. Further disturbed areas beyond those labelled can be seen as white patches on the 
jebel, and to the right on the plain.

Plate 6.5  ٦.5 اللوحة Investigations at the AlMagar Site 2015موقع املقر دراسة أثرية أولية  )1٤٣٦هـ/2015م(



أ.  منظر بالكاميرا الماسحة من الجنوب الغربي للجبال حول موقع المقر. 
a.   Aerial UAV view looking southwest across the jebels which bound the Al Magar valley.

ب.  منظر من الشمال الشرقي لوادي المقر. 
b.   Aerial UAV image looking northeast across the Al Magar wadi floor towards the jebels to the east and the next 

wadi valley. Note the disturbed areas in the foreground.

Plate 6.6  اللوحة ٦.٦ Investigations at the AlMagar Site 2015موقع املقر دراسة أثرية أولية  )1٤٣٦هـ/2015م(



طبيعة المقر وعناصره المرصودة. 
Topographic overview of the Al Magar site, with recorded features.

Plate 6.7  ٦.7 اللوحة Investigations at the AlMagar Site 2015موقع املقر دراسة أثرية أولية  )1٤٣٦هـ/2015م(



أ.   طبيعة موقع المقر، وتبيان الوادي والجبل والسهل من حوله واآلثار والعناصر اإلنشائية المتبعثرة. 
a.   Detailed view of the topographic map of the northern end of the site, focussed upon the wadi, the jebel and the 
plain around its base, and displaying the location of archaeological features in this area, with contours displayed at 

2m intervals. Note the structural features and areas of disturbance covering the jebel.

ب.  موقع المقر من الجنوب، وإيضاح باطن الوادي جنوبي الجبل وأمكنة العناصر األثرية. 
b.   Detailed view of the topographic map of the southern end of the site, focussed upon the relatively flat wadi 
floor/plain south of the Jebel. Location of archaeological features in this area are displayed, along with contours 

displayed at 2m intervals. Note the extensive area of bulldozed disturbance.

Plate 6.8  ٦.8 اللوحة Investigations at the AlMagar Site 2015موقع املقر دراسة أثرية أولية  )1٤٣٦هـ/2015م(



أ.   صورة ثالثية األبعاد للجبل بموقع المقر 
باستعمال الكاميرا الطائرة. 

a.   3D mesh model of the Jebel at Al 
Magar, produced from UAV survey 

flights.

ب.  صورة ثالثية األبعاد للجبل تبين تركيبته. 
b.   Textured 3D model of Al Magar 

Jebel from UAV flights.

 ج.  صورة موحدة للجبل بموقع المقر؛
أنشئت من عدد ٣00 صورة.

c.   Aerial orthophoto of the Jebel at 
Al Magar, compiled from c.300 aerial 

photographs.

Plate 6.9  ٦.9 اللوحة Investigations at the AlMagar Site 2015موقع املقر دراسة أثرية أولية  )1٤٣٦هـ/2015م(



أ. موقع المربع رقم 1 باألزرق على 
الجبل؛ فيما يظهر في الجزء السفلي 

لصورة مقربة جداً. 
a.   the location of trench 1 
(shown in light blue) on the 

Jebel, and a detailed zoom in 
on the area where this small 

trial trench was recorded.

ب.  أمكنة األدوات الحجرية بالموقع. 
b.   distribution of stone 

tools across the site.

Plate 6.10  ٦.10 اللوحة Investigations at the AlMagar Site 2015موقع املقر دراسة أثرية أولية  )1٤٣٦هـ/2015م(



أ.   نواة حجرية من موقع المقر. 
a.   A core from Al Magar.

ب.  أنصال سهام من موقع المقر. 
b.   Arrowheads from Al Magar.

ج.  رقائق حجرية ثنائية الوجهين من موقع المقر. 
c.   Bifacial foliates from Al Magar.

Plate 6.11  ٦.11 اللوحة Investigations at the AlMagar Site 2015موقع املقر دراسة أثرية أولية  )1٤٣٦هـ/2015م(



أ.  توزع العناصر اإلنشائية على الموقع. 
a.   Distribution of structural features across the site.

ب.  صورة من شرق المقر تبين مجموعات من الدوائر الحجرية، وتتضح بجانبها ناحية لتبة متبعثرة. 
b.   UAV photograph looking Eat, showing the cluster of circular structural features on the wadi plain, and the 

large area of disturbance adjacent to these.

Plate 6.12  ٦.12 اللوحة Investigations at the AlMagar Site 2015موقع املقر دراسة أثرية أولية  )1٤٣٦هـ/2015م(



أ.  صورة ثالثية األبعاد تبرز الجبل من الشمال الشرقي والجنوب الغربي وتبعثر الناحية التي أمام الجدار. 
a.   3d model perspective view showing the NE-SW jebel wall and disturbed areas in front of the wall.

ب.  عناصر المنشآت والناحية المتبعثرة من الجبل بتقنية 
تجميع الصور.

مقارنة بالشكل 19.
b.   Structural features and disturbed areas 
of the Jebel overlain on aerial orthophoto. 

Compare with Figure 19.

ج.  توزع بقايا اإلنسان في الموقع. 
c.   Distribution of human remains across 

the site.

Plate 6.13  ٦.1اللوحة ٣ Investigations at the AlMagar Site 2015موقع املقر دراسة أثرية أولية  )1٤٣٦هـ/2015م(



أ.  قوقعة. 
a.   Zootecus insularis

ب. ودع. 
b.   An example of the modified Cowrie shells.

ج.  توزع بقايا الرخويات في الموقع. 
c.   Distribution of molluscan remains across the site.

Plate 6.14  ٦.1اللوحة ٤ Investigations at the AlMagar Site 2015موقع املقر دراسة أثرية أولية  )1٤٣٦هـ/2015م(



أ.  مدقة من حجر. 
a.   Example of a groundstone artefact

ب.  توزع المساحن في الموقع. 
b.   Distribution of grindstones across the site.

Plate 6.15  ٦.15 اللوحة Investigations at the AlMagar Site 2015موقع املقر دراسة أثرية أولية  )1٤٣٦هـ/2015م(



أ.  صورة لموقع المقر تبين ما لحقه من ضرر. 
a.   UAV photograph of areas of the Al Magar site which have been damaged.

ج.  مثال على تضرر الموقع الحفر بالمعدات الثقيلة. 
c.   Example of damage to the site where a pit has been 

dug

ب.  النواحي المتضررة في الموقع.
b.   Distribution of damaged areas on the site.

Plate 6.16  ٦.1اللوحة ٦ Investigations at the AlMagar Site 2015موقع املقر دراسة أثرية أولية  )1٤٣٦هـ/2015م(



مواقع عطيفة: منظر عام لها )أعلى( ومنظر مقرب لها وأمكنتها وبقع انتشار األدوات الحجرية. 
Uteyfah sites. Landscape overview (top) and detailed view of immediate landscape of the sites, with approximate 

extent of stone tool scatters marked.

Plate 6.17  ٦.17 اللوحة Investigations at the AlMagar Site 2015موقع املقر دراسة أثرية أولية  )1٤٣٦هـ/2015م(



أ.  نقوش بموقع عطيفة. 
a.   Overview photograph of the rock art panel at Uteyfah..

ب.  نسخ النقوش بموقع عطيفة حيث تظهر عناصر الطبيعة باألخضر؛ 
أهذه خريطة للمنطقة ما قبل التاريخ؟. 

b.   Tracing of the rock art panel with topographic 
engravings at Uteyfah. Topographic features are traced 

in green. Is this a prehistoric map of the region?

ج.  رسمات قد اندرست لحيوانات غريبة. 
c.   Adjacent panel with three large, heavily patinated 

engravings of unidentifiable animals.

Plate 6.18  ٦.18 اللوحة Investigations at the AlMagar Site 2015موقع املقر دراسة أثرية أولية  )1٤٣٦هـ/2015م(



أ.  صور البرنامج. 
a.   Agisoft PhotoScan

ب.  أمكنة الكاميرا في أثناء التصوير. 
b.   Camera locations and image overlap.

ج.  تكملة الصورة بدقة 5 ملم. 
c.   Image residuals for PHANTOM VISION FC200 

(5mm) 

Plate 6.19  ٦.19 اللوحة Investigations at the AlMagar Site 2015موقع املقر دراسة أثرية أولية  )1٤٣٦هـ/2015م(



أ.  تكملة الصور بدقة 5 ملم. 
a.   Image residuals for PHANTOM VISION FC200 

(5mm) 

 .GCP ب.  المواقع بتقنية
b.   GCP Locations

ج. نموذج رقمي عن ارتفاع الموقع. 
c.   Reconstructed digital elevation model

Plate 6.20  ٦.20 اللوحة Investigations at the AlMagar Site 2015موقع املقر دراسة أثرية أولية  )1٤٣٦هـ/2015م(



Plate 7.1   7.1 اللوحة Survey of (ancient market) Suq Ukaz 2017املسح األثري لسوق عكاظ )1٤٣8هـ/2017م(

منطقة املسح األثري لسوق عكاظ.
Location  of Suq  U

kaz.



Plate 7.2  7.2 اللوحة Survey of (ancient market) Suq Ukaz 2017املسح األثري لسوق عكاظ )1٤٣8هـ/2017م(

املسافة بني مبنى رقم )1( واملواقع األخرى.
B

uildings w
alls in Suq U

kaz.



Plate 7.3   7.اللوحة ٣ Survey of (ancient market) Suq Ukaz 2017املسح األثري لسوق عكاظ )1٤٣8هـ/2017م(

أ.    مبنى رقم )1(  يف سوق عكاظ.
a.  Building no1in Suq  Ukaz.

ب.   مبنى رقم )٣( يف سوق عكاظ.
b.  Building no. 3, Suq Ukaz.

ج.   مبنى رقم)٤( يف سوق عكاظ.
c.  Building no. 4  in Suq Ukaz.

د.   رسوم صخرية من  هضبة السرايا احلمراء .
d.  Rock at Hadaba al-Sariya al-Hamra. Early Arabic (Kufic) inscription.



Plate 7.4  7.اللوحة ٤ Survey of (ancient market) Suq Ukaz 2017املسح األثري لسوق عكاظ )1٤٣8هـ/2017م(

أ.  نقوش إسالمية من هضبة السرايا احلمراء.
a.  Early Islamic inscriptions at  Hadaba al Sariya al-Hamra

ب.   بئر البيضاء يف وادي صلبة.
b.  Al-Baydha well in Wadi Salba.



Plate 7.5   7.5 اللوحة Survey of (ancient market) Suq Ukaz 2017املسح األثري لسوق عكاظ )1٤٣8هـ/2017م(

أ.    مبنى وادي صلبة .
a.   Remains  of a building in Wadi Salba.

ج.  رسوم أبقار من  وادي لوان.
c.  Cattle figures in Wadi Lawan.

هـ.    جزء من طريق مرصوف يف وادي املندسة.
e.  Part of a stone road in Wadi Al-Mindassah. 

ب.  نقش ثمودي ورسم جمل  من وادي لوان.
b.   Thamudic inscription and a camel figure in Wadi 

Lawan.

د.  نقش ثمودي من وادي لوان.
d.  Thamudic inscription, Wadi Lawan.

و.  منشآت حجرية جنوبي عكاظ.
f.  Stone structures south of Suq Ukaz.



أ.    قلعة مروان .
a.   Marwan fort.

ج.  قلعة العرفاء.
c.   Al-’Arfa fort.

هـ.   نقوش ثمودية من العرفاء.
e.   Thamudic inscriptions at Al-’Arfa. 

ب.  من خرزات قناة وادي العقرب.
b.   Water reservoir and conduits in Wadial-Aqrab.

د.  رسوم صخرية من العرفاء.
d.   Rock at Al-’Arfa. 

Plate 7.6  7.اللوحة ٦ Survey of (ancient market) Suq Ukaz 2017املسح األثري لسوق عكاظ )1٤٣8هـ/2017م(



Plate 7.7   7.7 اللوحة Survey of (ancient market) Suq Ukaz 2017املسح األثري لسوق عكاظ )1٤٣8هـ/2017م(

أ.    قصر مشرفة .
a.  Mushrifah Palace 

ج.  بئر ماء قدمية يف موقع قصر مشرفة.
c.   Ancient well at Mushrifah site.

هـ.   معثورات فخارية من موقع قصر مشرفة.
e.  Fragments of pottery at the site of Mushrifah palace.

ب.  تل أثري من موقع قصر مشرفة.
b.  A mound at the site of Mushrifah Palace

د.  قنطرة عبر مجرى واٍد يف موقع قصر مشرفة.
d.  Aqueduct crossing through a valley at Mushrifah



Plate 7.8  7.8 اللوحة Survey of (ancient market) Suq Ukaz 2017املسح األثري لسوق عكاظ )1٤٣8هـ/2017م(

بقايا أحد املباني جنوبي جبل اخللص .
Ruins of a building south of Khuls mountain.



Plate 8.1  8.1 اللوحة New Rock Art Complex in Saudi Arabia 2017مجموعة فنون صخرية جديدة

أ.  موقع مجمع نقوش جبل املسمى يف اململكة يشير إليه الرقم )1( فيما يشير رقم )2( إلى موقع جبة ورقم )٣( إلى الشوميس.
a.  The location of the Jabal Al-Musamma rock art complex in Saudi

Arabia (1). Jubbah (2) and Shuwaymis (3) are also shown.

ب.  منظر علوي ملوقع شرقي أم برقع إذ 
يشير رقم )1( إلى فار الروسات ورقم )2( إلى 
النقوش ورقم )٣( إلى غار حجاب ورقم )٤( 
إلى غار كبير ورقم )5( إلى أقصى ناحية جرى 
مسحها.
a.  Aerial view of the Umm Burqa 
East Site from the south,
indicating the locations of (1) Saad 
al-Rawsan Cave, (2) the principal
pictogram panel, (3) Hijab Cave, 
(4) a large rockshelter and (5)
the eastern-most location of petro-
glyphs surveyed. Rock art occurs
throughout between (1) and (5).



أ.  منظر للرسوم امللونة بشرقي أم برقع من مختلف العصور وألوانها الباهتة.
a.  Partial view of the central panel of pictograms at the Umm Burqa East Site, bearing traditions of widely 

differing ages. Note faded petroglyphs on the scarp below the painted panel..

ب.  رسوم ملونة وأحرف ثمودية، رمبا يقرأ )كط(.
b.  Faded pictograms with Thamudic script, apparently 

reading ‘kṭ’.

د.  كسر من اجلص الكوارتر متكتل يدل على محجر سابق يف الغار الكبير 

قريباً من الشرق ألم برقع.
d.  Fractured quartz pebbles in conglomerate bed, in-

dicative of xquarrying in the large rockshelter near the 
eastern end of Umm Burqa East Site.

ج.  كسر من على طبقة من الكوارتزيت؛ تدل على وجود أدوات حجرية 
لقطع الصخور يف املوقع شرقي أم برقع.

c.  Impact fracture scars along edge of quartzite
layer, indicative of quarrying stone tool blanks, at 

Umm Burqa East Site.

Plate 8.2  8.2 اللوحة New Rock Art Complex in Saudi Arabia 2017مجموعة فنون صخرية جديدة



أ.  غار سعد الرويسان مبوقع شرقي أم برقع، وتبدو النقوش على الغار من الداخل، رسمت بقرنني ونقشت بأسلوب العصر احلجري احلديث.
a.  Saad al-Rawsan Cave, Umm Burqa East Site, panel of petroglyphs and pictograms on the western wall, 

including two large bovid images in typical Neolithic style.

ج.  نقوش ورسوم من فترات مختلفة؛ يبرز أحدثها مبوقع 
غربي أم برقع.

c.  Petroglyphs of varying antiquities, the
most recent probably being up to one 
century old, at Umm Burqa West Site.

د. رسوم جمال قريبة حلجمها الطبيعي ورسوم إنسان، وقد كتب 
عليها خط عربي معاصر بالطالء، موقع غربي أم برقع.

d.  Series of semi-naturalistic camelid figures 
and anthropomorph, with superimposed modern 

Arabic graffiti; Umm Burqa West Site.

ب.  منظر من اجلنوب ملا يشبه البرج من احلجر الرملي غرباً من جبل أم برقع؛ ويظهر لون 
طبقة القدم داكن يف اخللفية.

b.  The sandstone tower off the western flank of Jabal Umm
Burqa that forms the West Site, seen from the south. Note the dark

patination on the blocks in the foreground.

Plate 8.3  8.اللوحة ٣ New Rock Art Complex in Saudi Arabia 2017مجموعة فنون صخرية جديدة



Plate 8.4  8.اللوحة ٤ New Rock Art Complex in Saudi Arabia 2017مجموعة فنون صخرية جديدة

أ.  منظر جوي من اجلنوب ملوقع فردة 
الشموس؛ يوضح موقعها بني أكتاف 

اجلبل.
a.  Aerial view of the Fardat 
Shamous South Site from 
the south, indicating its 

location
among the low sandstone 
ramparts of the mountain.

ب.  موقع جنوبي فردة الشموس تنتشر 
فيه النقوش، وقد أرخ أحدها على ميني 

ثالثة األشخاص.
b.  Fardat Shamous South 
Site, showing its context. 
The petroglyphs extend 

over most of the blocks seen 
below the isolated rampart, 
and all occur within 50 m of 

the central shelter.
The one dated motif occurs 
to the immediate right of the 

three persons visible.

ج.  صخرة تزدان بنقوش ورسوم حيوان 
وإنسان من العصر احلجري مبوقع 

جنوبي فردة الشموس.
c.  One of the many 

decorated sandstone blocks 
at Fardat Shamous South 

Site. The uniform patina and 
schematised

style of the zoomorphs and 
anthropomorphs suggests 
that they are all of similar 

antiquity and they are 
thought to be of the

Iron Age. Note natural arch 
in the background.



Plate 8.5  8.5 اللوحة New Rock Art Complex in Saudi Arabia 2017مجموعة فنون صخرية جديدة

أ.  نقيرات ونقوش ملوقع جنوبي فردة 
الشموس، وباألسفل  يساراً بقرة نقشت 
بأسلوب العصر احلديث، وتظهر طبقة 

الِقَدم على الرسمة األخيرة.
a.  Some of the cupules on 
a sloping panel at Fardat 

Shamous South Site, 
occurring with numerous 

other petroglyphs
including a Neolithic-style 

bovid on the lower left. Note 
the full patination on the 

latter motif.

ب.  لوحة من الفنون الصخرية مبوقع 
جنوبي فردة الشموس؛ أغلبها رسوم 

حيوانات من العصر احلجري احلديث 
نقشت على رسوم من عصور املعادن، 
وقد تقشرت رسوم عصر احلجارة 

احلديث.
b.  Part of the main panel 
at Fardat Shamous South 
Site. Neolithic zoomorphs 
dominate but there are also
superimposed motifs of the 
Metal Ages. The Neolithic 

figures especially have 
experienced extensive 
granular exfoliation.

ج.  ما تبقى من رسمة بقرة زينت 
بأشكال هندسية وقرناها معقوفان إلى 

اخللف؛ قريبة من املقياس.
c.  Partially preserved bovid 
petroglyph with geometric 
internal body marking and

large, inwards curved horns. 
Several pebble-grade grains 

occur in the grooves and 
have been battered in the 
production of the figure, 

including one located in the 
middle of the short edge
of the IFRAO Standard 

Scale.



Plate 8.6  8.اللوحة ٦ New Rock Art Complex in Saudi Arabia 2017مجموعة فنون صخرية جديدة

أ.  صورة مقربة للقرن السفلي للبقرة يف الشكل 18؛ وتظهر حبيبات الكوارتزيت فوق املقياس، وأجري عليها حتليل دقيق.
a.  Close-up view of the lower horn of the bovid petroglyph in Figure 18. The quartz pebble in the middle of the 

scale has been subjected to microerosion analysis in the grain’s central part.

ب.  النسبة املقدرة لتآكل رسمة البقرة مع مرور الوقت..
b.  Microerosion age estimate of the bovid petroglyph at Fardat Shamous South Site.



Plate 9.1  9.1 اللوحة Tracing the path of the lost civilization of Arabiaتتبع خيوط احلضارة املفقودة

ب.  مجموعة من رسوم البشر من بينها كلب مستأنس، موقع احلناكية باملنطقة الشمالية.
b.  A composition of anthropomorphic representations and apparently a domesticated dog from 

Hanakiya, northern region.

أ.  أهم املواقع الرئيسة للفنون الصخرية يف اململكة العربية السعودية.
a.   The most important sites of rock arts in the Kingdom of Saudi Arabia.



Plate 9.2  9.2 اللوحة Tracing the path of the lost civilization of Arabiaتتبع خيوط احلضارة املفقودة

أ.  مشهد صيد وتبدو القوس والسهم وعصا الصيد، ويبقي الكلب جزءاً من هذا النشاط رمبا يستعان به يف ذلك، من موقع الشوميس باملنطقة 
الشمالية.

a.  Carrying a hunted animal. Bow and arrow and the throwing stick are the hunting weapons. Dog is always 
part of the game and probably helped in hunting the prey. Located at Shuwaymis, northern region.

ب.  مشهد يرمز إلى الصيد؛ يحمل فيه الصياد قوساً وسهماً؛ والكلب يهجم على الطريدة ليساعده على صيد وعل؛ من موقع جبة باملنطقة الشمالية.
b.  A symbolic hunting scene, hunter is holding bow and arrow and the dogs are attacking or surrounding the prey, 

thus helping their master in hunting the ibex. Located at Jubbah, northern region.



Plate 9.3  9.اللوحة ٣ Tracing the path of the lost civilization of Arabiaتتبع خيوط احلضارة املفقودة

 أ.  لوحة كبيرة تضم رسوم حيوانات نقشت بطريقة غريبة، رمبا باألسلوب العودي لتخليد واقعة أو هي رسالة للتواصل،
من تبوك باملنطقة الشمالية الغربية.

a.  Large composition of animal figures arranged in strange probably schematic order to record an event or com-
municate some message. Located at Taubk, north western region.

ب.  رسوم أنثوية ونقرات على صخر بوادي ضم، شمال 
غربي اململكة من العصر النحاسي ٣500 قبل امليالد.

b.  Female profile figures and cup marks 
located at Wadi Damm, nw of Saudi 

Arabia. Dated Chalcolithic c. 3,500 BC.

ج.  رسمه لكف من كهف جانني.
c.  Hand print from the cave of 

Janin, Hail



Plate 9.4  9.اللوحة ٤ Tracing the path of the lost civilization of Arabiaتتبع خيوط احلضارة املفقودة

أ.  طبعات قدم بجنوبي اململكة.
a.  Foot prints from southern Arabia

ب.  طبعات قدم من موقع الشوميس.
b.  Foot print from Shuwaymis.

ج.  رسوم آدمية غريبة مبوقع الشوميس من العصر احلجري احلديث 
بشمالي اململكة؛ رمبا مرد جتريد الصورة وشكلها العودي وغموضها إلى 

ثقافة قدمية من 10.000 سنة.
c.  Strange anthropomorphic representations located at 
the Neolithic site of Shuwaymis, north of the country.  
Abstraction, schematization, mysticism and probably 

mythical ideology of 10,000 years old culture could be 
attributed to these images.

د.   طبعات أكف من جنوبي اململكة.
d.  Hand prints from southern region.



Plate 9.5  9.5 اللوحة Tracing the path of the lost civilization of Arabiaتتبع خيوط احلضارة املفقودة

ب.  طبعات كف على مدخل كهف يشبه كهوف الفترة املجدلية يف أوروبا متشابهة يف 
الفكرة واملعتقد، وقد تتشابه أغراضها ومقاصدها أو تختلف بينها.

b.  Hand prints carved on the entrance wall of a cave, similar 
to European caves of Magdelenean period. A similarity in 

ideas, thoughts but may have similar or different purpose and 
intention.

أ.  طبعة قدم من حائل.
a.  Foot print from northern region, Hail

ج.  رسمة آدمي كبير احلجم ممسك بكلتا يديه عصاً؛ ويحمل شيئاً على كتفه يبدو أنه ينظر يساراً.
c.   A very large sized individual image of a person holding a stick in both hand and carrying something on his 

shoulder.  Profile view of person looking left.



Plate 9.6  9.اللوحة ٦ Tracing the path of the lost civilization of Arabiaتتبع خيوط احلضارة املفقودة

أ.  رسمة امرأة ترقص مبوقع يف جنران باملنطقة اجلنوبية.
a.  Female in dancing attitude from Najran, 

Southern region.

ب.  رسمات نسوة وقد بدت مفاتنهن ورافعات أذرعهن.
b.  Female figures with prominent sexual 

traits and half raised arms.

ج.  رسمة رجل بارزة، نقشت بعلو هضيبة قريبة من جنران.
c.  A prominent male figure depicted on hill top near 

Najran

د.  مدفن حتت رسمة الرجل يف شكل 1٤.
d.   Burial chamber located under the prominent 

human figure.

هـ.  رسمة محيرة تعرض تصاوير أوادم وحيوانات مبوقع 
الشوميس؛ تشبه تصاوير الفنون الصخرية يف إفريقيا.

e.  A tantalizing example of human and animal 
figures at Shuwaymis showing similarity to 

that of African rock art.



Plate 9.7  9.7 اللوحة Tracing the path of the lost civilization of Arabiaتتبع خيوط احلضارة املفقودة

أ.  وسم على جملني، يعود تاريخه إلى 1200-

1000 سنة قبل امليالد.
a.  Wasm depicted on Camels 
dated 1200-1000 BC.

ب.  صخرة يف عمق الصحراء تزدان بوسوم 
قبائل مختلفة؛ تدل على سكنهم بقربها يف 
املاضي الغابر.
b.  A rock in mid desert conating 
several Wasum of different tribes 
suggesting they camped here 
some in the remote past.

ج.  كانت األبقار والثيران توسم يف املاضي 
البعيد منذ ٤.000-٣.500 سنة قبل امليالد 
وذلك قبل استئناس اجلمل.
c.  Wasum were in use long be-
fore the domestication of camel. 
These were first use on cows and 
bulls c. 4,000 to 3,500 BC.



Plate 9.8  9.8 اللوحة Tracing the path of the lost civilization of Arabiaتتبع خيوط احلضارة املفقودة

  
The panel is situated in Wadi Damm, northwest of Tabuk. The petroglyphs are depicted 
on the vertical surface of a small and  heavily patinated rock. The figures are 
systematically arranged and show a complete association with each other. Their 
organized arrangement , similar patination and identical grooves suggest that they were 
all depicted by the same artist.  

The overall composition reveals a single component of anthropomorphic and animal 
representations arranged in an schematic manner suggesting a ceremonial scene, 
associated with dance, perhaps representing a ritual scene. This type of dance in which 
people are shown dancing in group with sticks holding in their arms and playing a 
musical instrument called “Daff”  is still in practice by the people of the Hejaz area in 
western Arabia and is called “Mezmar”. This composition is an evidence of the 
continuity of  a folk dance ( Mezmar) since times unknown perhaps  as for back as four to 
five thousands years before present.   

 
 
 
 
 
 
 
 

أ.  رقصة السيف والعصا مثلما هو قائم اآلن 
يف أثناء الرقصة الشعبية البدوية؛ عثر على 
هذه الرسمة يف وادي ضم بتبوك وعمرها 
٣500 سنة قبل اآلن.
a.  Dancing with swords and 
sticks in hand like present 
traditional Bedouin dance in 
Jeddah area.  Located at Wadi 
Damm, Tabuk.  Dated c 3500 
years before present.

ب.  جماعة يرقصون متحلّقني؛ يعود تاريخها 
إلى 5500-٤500 سنة قبل امليالد مبوقع جبة؛ 
تشبه رقصات البدو اليوم.
b.  Dance in groups and in cirlce, 
similar to present day Bedouin 
dances date back to 5,500-4,500 
BC located at Jubbah.

ج.  مثال آخر على تضرر النقوش.
c.  Another example of 
destruction by external 
engravings.



ب.  صخرة تزدان بنقوش منذ 7000 سنة؛ قد 
كتب عليها برشاش الطالء، وسوف تختفي عدة 
مواقع تراثية وتتضرر إن لم نحمها.
b.  7,000 years old rock art panel 
totally destroyed by spray paint, 
such sites if not saved a cultural 
heritage will be lost for ever.

ج.  عملية إنقاذ أحد املواقع، وذلك بتفريغ 
النقوش لدراستها مستقباًل، والبد من تدارك 
األمر قبل فوات األوان.
c.  The process of tracing the 
inscription for future study.

أ.  صور آدمية وكالب ومنر؛ مثال على اجتماع 
رسمات آدمية وحيوانات مبوقع الشوميس؛ 
يعود عمرها إلى 1٤000 سنة قبل اآلن.
a.  Anthropomorphic 
representations with dogs and 
leopard a typical combination of 
several human figure and animals 
located at Shuwaymis, dated 
14000 years before.

Plate 9.9  9.9 اللوحة Tracing the path of the lost civilization of Arabiaتتبع خيوط احلضارة املفقودة
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Foreword

The cultural heritage of the Kingdom of Saudi Arabia is considered part of the 

civilizational network of the ancient world. It highlights the deep-rooted culture of 

the Arabian population, and what left of materials since earliest times during con-

secutive historical phases as evidence and tangible proofs of this heritage and its 

originality. Also, the heritage reflects the civilizational relationships of the Arabian 

with other adjacent centers of civilizations, which influencing and influenced by 

various aspects of life: social, cultural, political and religious that played a role in 

shaping and development of man’s intellect and culture.

This current 30th issue of Atlal includes the recent results of surveys, excavations, 

and research conducted by the Antiquity and Museum Sector, supporting and con-

firming the Saudi cultural heritage. Hopefully, these achievements would add new 

archaeological information to the previous archaeological activities, researchers 

and readers about the history and archaeology of the Kingdom of Saudi Arabia.

Rustam  bin Maqbool al-Kubaisi
Head of Antiquities and Museums Sector





Introduction

The 30th issue of Atlal, Journal of Saudi Arabian Archaeology has come to light in its newest 
form, in line with the same approach adopted by the Antiquity & Museum Sector by publishing 
archaeological reports and findings as an outcome of the field works done by Saudi archaeolo-
gists, along with other works conducted in  cooperation with international universities and insti-
tutions specialized in the field of archeology across the world.  

This volume is comprised of two main sections: the first section designated to the reports and 
results of the excavation projects. It contains two reports, the first shows the diggings of al-Jar 
port, in al-Ra’is center, Badr Governorate in Al-Madinah Al-Munawwarah in the first season 
(1436 AH/2015 CE), carried out in cooperation with the Department of the Middle East, Brit-
ish Museum. The primary results have showed and confirmed the historical and archaeological 
significance of the site during the pre-Islamic era on the Red Sea, and continuity of the site 
being one of the most important Red Sea ports during the early five centuries of Hejra. Several 
architectural remains associated with the port, wall enclosures, large number of artifacts, pottery 
shreds, colored glasses and a few Islamic and other coins were recovered from the site.  

The second report comprises results of the diggings conducted at the site of Dadan (Al-Khu-
raybah), in 10th season (1434 AH/2013 CE), in cooperation with the College of Tourism and 
Archaeology, King Saud University. These activities unearthed remains of architectural features 
connected to those that had been excavated in previous seasons, dating the site to the beginning 
of first millennium BCE, based on analyses and evidence. Also, several objects of pottery and 
stones, incense burners, lamps, statues, coins and inscription were recovered.

The Second section includes reports on five surveys conducted in various region across the 
Kingdom: the first contains results of the underwater survey occurred in Farasan Islands, south-
west Saudi Arabia (1435 AH/2014 CE), in cooperation with the university of York. The joint 
team conducted underwater surveys covered various islands of Farasan, sampled and examined 
the area to identify human activities on the islands during various periods. The primary results 
showed that the islands were not submerged by water in the Pleistocene until the early Holo-
cene era. The area was submerged by water at the end of the Last Glacial period (6000) years 
ago. The second report touches upon an underwater survey conducted off the coast of Jeddah 
(1436 AH/2015 CE), in cooperation with the University of Philips, Germany. The results are 
complementary to the two previous seasons and new addition to the studies dedicated to the two 
shipwrecks that had been discovered, dating to 3rd and 4th centuries CE, suggesting there were 



trade activities occurred and connected the western Mediterranean sea with the eastern coast of 
the Red  Sea.  
      
The third report comprises the underwater survey of a shipwreck at Umluj (2015—2016 CE), 
conducted in cooperation with the University of Naples, Italy. It includes the results of the survey 
of a submerged shipwreck weighed under huge mass of coral reefs off the coast of Umluj. From 
inside of this shipwreck were recovered large quantities of objects such as storage jars, Chinese 
ceramics, glass vessels and a wide range of findings, indicating the shipwreck dates to the mid-
18 century, and that there was trade activities between Egypt and the Arabian Peninsula.

The fourth report shows the survey of Neolithic site of Al-Maqar (1436 AH/2015CE) conducted 
in cooperation with the University of Oxford. The primary investigations revealed that the site 
dates to 8000 years before present, indicating that it was inhabited from the Neolithic until later 
periods. Several stone sculptures included large horse heads suggested possibly the domestica-
tion of horse in that period.

The fifth report comprises the survey of ancient Suq Ukaz((1438 AH/2017 CE), where several 
architectural structures, foundations, Islamic inscriptions, rock art and water conduits were re-
corded and documented .  

 The third and final section of this volume is dedicated to the specialized studies; contains a study 
on the new rock art sites of Umm Burqa’a and Umm Al-Shumus, in Hail region. Moreover, there 
is another study to trace back the lost civilization of Arabian through the rock art.

The studies and results of surveys and excavations achieved across the Kingdom of Saudi Arabia 
have revealed a considerable quantity of information and evidence covering the prehistoric peri-
od to the late Islamic periods. Undoubtedly, these investigations confirm the deep-rooted history 
of the Kingdom of Saudi Arabia as being one of those centers in the Near East and old world.  

Dr. Abdullah bin Ali al Zahrani
Editor in Chief

Director General of the Department of Research and Studies 
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Excavations at the ancient port of al-Jar, Near Badr, al-Madniah 
al Munawrrah Region, First Season (1436AH/ 2015 AD).

Dr. Khalid bin Muhammad Eskoubi, Majid  bin Saleh al-Unzi, Eid bin  Ali al-Zahrani,  Waleed 
bin  Badr Mazeen.  Dr.Mahmood Hawari, Dr. Robert Shelman, Karolin Habroun, Hathew 

Williams, Abdul Jabbar Madani.

The site of ancient port of al-Jar 
at Rais at the coast of Red Sea 
its historical and archaeological 
importance:

The port of al-Jar is located on coast of Red 
Sea at about 10 km north of the town of al-
Rais known as Ra’s al Birkah. (Plate 1.1a)

The history of al-Jar port dates back to the 
Islamic era, Caliph Omar bin al-Khattab was 
the first to choose al-Jar as an official Port. 
This port received ships of food and other 
commodities from Egypt for al-Madinah. 
Therefore al-Jar became an important port 
at the Red Sea during early fifth century of 
Hejra.

The archaeological site of al-Jar consisted of 
several Tels and mounds located inside the 
fortification wall of the town. (Plate 1.1b) Its 
foundations are visible on surface also we 
could see remains of the old port at the coast 
(Plate 1.2a). The town is fortified by three 
walls.

The surrounding wall of al-Jar Port and 
houses all built with calcareous stones (al-
Humairi,  Athar Muntaqa al-Madinah and 
its walls 1432-163  and 153). The fourth side 
overlooking the sea the waves of it hit the 

wall. It is possible that the wall of al Madinah.

During the limited excavations under the 
sponsorship of Antiquities Sector of Saudi 
Commission for Tourism and National 
Heritage exposed some houses. Dr. Ali 
Ghabban, during field investigations for his 
PhD dissertation recognized settlement layers 
from pre-Islamic to early Islamic period. He 
collected early Islamic glazed pottery and 
imported Chinese ware.  

Al-Jar in the Publications of 
Travelers and Geographers:

Al-Jar is the port of al-Madinah al Munawwara 
located at three phases (Marahil) from it at 
the coast of Red Sea but it is smaller than 
Jeddah. Jeddah was the port for Makkah and 
was the chief center for trade, exports and 
imports. There was no other place in Hejaz 
like Jar or any other source of large scale 
trade like Makkah as mentioned by Ibn Jafar  
( ibn Hawqal  1430-36)

- Uram al Salma wrote the port of al-
Jar located on the coast where ships 
come from Habsha (Ehiopia), Egypt, 
al-Bahrain and China.It is a small town 
where houses are multistory. While al-
Salma wrote that half of Jar is in the sea 
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and  other half on the coastal land. Facing 
al-Jar is an island 1km x 1km where only 
ships can go. It is a place of Habsha, 
residents and traders (al-Salma 1373-9).

- Al-Maqdasi wrote Al-Jar is located at the 
coast fortified from three sides and fourth 
site is the sea. It has big market.It is the 
treasure of al Madinah al Munawwarah. 
Water comes from Badar and food from 
Egypt. There is no compound in their 
mosques (Al-Maqdasi 83).

- Al-Bakri al Andlasi wrote Al-Jar is a good 
place located on the coast of al-Madinah. 
It has several forts and large population 
on the coast of the sea associated with 
al-Madinah. Ships come from Egypt and 
the land of Habsah (Eritrea), Bahrain 
and China. Half of it in the sea and half 
on the coast opposite is a village on an 
island in the sea of 1k x1k size where one 
can reach by ship only. Its residents are 
mostly Eritreans. Residents of the island 
and al Jar are mostly traders. Water 
comes from Wadi Yelyel (Al-Andulisi 
pp 355-356).

- Al-Hazmi al-Hamdani wrote  Al-Jar is 
a beautiful town located on the coast  
between sea and al-Madinah. Day and 
night ships come here from Habsah, 
Bahrain and China. Residents of al-Jar 
drink water from Wadi al-Yelyel. There 
are several forts in al-Jar. Half of al-Jar 
is in the sea and other half on the coast. 
The island on the sea measures 1m x 

1km where one can go only by a ship 
(al-Hamdani (page177).

- Yaquit al Hamawi  wrote al-Jar is a 
beautiful own on the coast of Red 
Sea  between al-Jar  and Madinah al 
Munawwara is a distance of one  day 
and night and between these is Yelyel at 
a distance of ten  miles and to the  coast 
of al-jahfa 3km. It is the 2nd region long 
situated at west 64. 20 degree, and width 
24 degree. It is a port ships come from 
Eritrea, Egypt, Aden, China and India. 
Water comes from wadi Yelyel. There 
are several forts in al-Jar. Half of al-Jar 
located on the coast and other half in 
the sea. Al-Jar faces an island in the sea 
measuring 1km x 1k m. It can only be 
crossed by a ship. Residents are traders 
bring water from wadi yelyel. All the 
area is call al-Jar. It is near to Jeddah Red 
Sea (Al-Hamawi 2nd volume pp 92-93).

- Abdul Momin al-Baghdadi wrote Al-Jar 
is a town located on Red Sea between 
it and al-Madinah is a day journey and 
between it and Yelyel 10 km.andto the 
coast of al-Jahfa 3km. It is the port for 
al-Madinah al Munawwarah where ships 
come from Habsha, Egypt and Aden.

Al-Jar is a town on the sea 1km x 1km  
in area. Residents bring water from a 
wadi. The coastal area from Jeddah to 
al-Madinah is called al-Jar(al-Baghdadi 
1412-305).
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- Al-Hameri wrote al-Jar thecity of Hejaz 
located on the Red Sea.  It is a port for 
al-Madinah. Before it was near Jeddah 
and ships come over here. It was a 
trading center. From al-Jar to Jeddah is 
a journey of ten days via along the coast. 
Most of the area is sandy hilly and rough 
terrain. From the sea to al Madinah was 
three days while food product comes 
from Egypt.

The city of al-Jar is surrounded by a wall and 
the coast and is the port of the city of Prophet 
Muhammad (PBUH).  It has mosques and 
markets around Jama’a Mosque. There is a 
well outside from where they take water. They 
collected rain water. Every morning people 
open the eastern gate of the fortified wall, 
they call it the door of Prophet Mohammad 
(PBUH). From al-Jar to Badr at the east is 
20 miles.

Surface survey:

A number of maps and plans prepared for 
the site of ancient port of al-Jar. Fence of 
the settled town and Tells and mounds inside 
the wall land outside the wall measured 
and documented. In addition debris from 
the surface was removed and cleaned. 
Documented artifacts from the surface from 
the site of old port of al-Jar. Photographs were 
taken of each area and object, tel, mounds 
and residential area of al-Jar and the port.  

The team survey and documented all 
archaeological sites located in the residential 

area, foundations of buildings and 
architectural elements in addition to water 
passages and old water reservoir.

During the survey we found a variety of 
several artifacts of different type, color and 
glazed consisting of mouth, rims, bodies of 
kettle, jars, plates, pots and cups, glazed blue 
and green, Chinese ware and ceramics.

Several glass objects and shreds in different 
colors green, black and blue and medium 
size objects and shreds of body, plates, bases 
,rimes and necks are located in large number.

Also, located steatite soap stone objects of 
different shapes and size such as cooking 
pots, plates and body massager. We find six 
coins that need cleaning and study to know 
the details.

During the surface survey we located pieces 
of copper and a small part of spoon, some 
color beads of colored glass.

Archaeological  artifacts: 

We located smaller but a variety of artifacts 
consisting of colored glazed shreds of mouths, 
rims and handles, base of jars, bodies, kettle, 
cooking pots in addition to unglazed shreds 
and glazed pottery shreds in blue color and 
dark green, painted ceramics in various 
colors and Chinese ware “porcelain”. Also 
located glass objects of different shapes and 
colors including green, blue and black. Glass 
objects consisted of medium size bottles, 
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cups, body parts, plates, mouth,  rims and 
body parts.. Also circular weights made of 
glass (Plate 1.5c). Regarding steatite soap 
stone shreds of different objects such as 
part of pots of various size, shreds of pots 
and body found in various layers. Six metal 
coins needed cleaning and studies in detail. 
On the surface some artifacts like a bronze 
spoon found in the debris. The site of al-Jar 
port overlooking the Red Sea during pre-
Islamic period and later it became a trading 
and commercial town.

Pottery Shreds:

A variety of pottery shreds consisting of 
glazed, colored, and Chinese ware are located 
on the site. 

1. Unglazed shreds:

A large number pottery shreds of various 
objects are located include handmade base, 
surface, and several shreds of wheel made in 
red and yellow paste. A large orange color 
shred of a large jar or pot and some shreds 
of medium size objects such kettle, pots and 
plates located in one of the forts (Eskoubi 
1430-249).

2. Chinese ware 
    (Porcelain - Celadon): 

   These artifacts are the most important finds 
but very few located on the surface. These 
glazed wares represented an important period 
of development in third century Hegra.  

White porcelain glazed shreds may be the 
copy of Chinese porcelain located at Qarha  
-al-Mabiyat (al-Muiqal 1432-42).

3. Glazed shreds:

Several glazed decorated shreds of different 
objects are located representing early Islamic 
era of Umayyad and Abbasid period. These 
are made with high skill and technique. Some 
objects contain geometric and floral designs, 
also located, circular bases of different 
objects, rims, mouths, bowls, bodies and 
parts of small and medium size cups. This 
type of ceramics and glazed objects are from 
early Islamic period of 1st and 2nd century 
Hegra.

4. Glass objects:

During the survey large number of glass 
sheds are located, some complete and others 
are broken pieces of glass objects. . These 
are cups, pots, utensils of different size 
and shapes and colors such as blue, green, 
black transparent. These are located in the 
excavations of Ummayed palace over looking 
Wadi al-Aqeeq (Eskoubi 1435-251).

During the survey in most cases located 
small bowls and, bottles in blue, green and 
transparent colors (Muiqal 1432-43).

5. Glass Pieces:

Several circular glass objects, could be 
weights, with writing over them are located 



11

probably indicating period of Caliph. These 
glass shreds of small bottles probably were 
used for weighing perfumes or weighing gold 
objects made by Arab Muslims (Plate 1.6b).

6. Stone Objects:

A large number of stone objects, some 
complete and other incomplete and some 
parts of stone objects are located. These 
stone objects are located during excavations 
inside squares and consisted of grinders, 
grinding stones made of igneous rocks and 
other stones (Plate 1.7a).

7. Steatite soap stone:

Several steatite soap stone objects such as 
cooking pots, some food containers,  some 
are  decorated with geometric designs on 
bodies.

8. Rings and earings for decoration:

 During the survey on surface at the site of al-
Jar a few metal pieces of bonze such as rings, 
spoon and other unidentified oxidized objects 
are located.

Several Al-Karima stone beads of circular 
color and different colors made of glass found 
on the site. In addition shells, pears scattered 
on the surface on the site.

9. Coins:

On the surface survey of al-Jar site 6 coins 

Port of al-Jar First Season (1436AH/ 2015 AD)

of unknown period and highly oxidized are 
located. These need cleaning and restoration 
for study and identifications. 

Photographs attached with this report on the 
first survey of al-Jar port will be preserved 
for future studies and excavations as part of 
our cultural heritage (Plate 1.8c).





Preliminary Report on Dedan 10th Season 2013 AH

Dr.Sulaiman bin Abdulrahman al-Dhaib, Dr. Fowad bin Hussain al-Ami, Dr.Jhad  al Deri. 
Ibrahim bin Hassan Mashbi, Dr. jahad al deeri.

This was the 10th season of excavations 
at the ancient town of Dedan in which 
Professors and students of the Department 
of Tourism and Achaeology of King Saud 
University participated in cooperation with 
Saudi Commission for Tourism and National 
Heritage. 12 units excavated in previous 
seasons revealing tremendous amount of 
artifacts and architectural components.

Unit thirteen:

In this season15squares were selected for 
excavations as under:

3K-1 2K-2 2L-3 26N-4 26M-5 26L-6
26K-7 26J-8 25j-13 25K-14 25L-15 25M-16
25N-17 IN-18 25I-39

These squares were selected according  to plan  
5m x 5m long with a distance 0.5M between 
each square so the area for excavation in 
each square was 4m x 4m (Plate 2.1a). In the 
following period this distance increased. In 
these squares appeared architectural units or 
”Locus” , 24 such locus are  recognized and 
documented.

Chronology of layers:

At the end of excavations in architectural 
unit 13, the team noted that chronology of 
layers in this unit was not different from the 
chronology of layers of the site at large. 

Surface layer:

The depth of layer continued more than 
1meter in some units and reached to 154 cm 
in the squares (1,2,3) of the large compound 
area. In several squares such as square no.6, 
stones were of two types, sandstones covering 
most area and sometime volcanic (basalt) 
rocks (z86).In room 5 (square 14) different 
type and size of stones were used, middle and 
small. Very few of these stones were nicely 
shaped squares4, 14)  some were cut nicely 
while others irregularly shaped used in the 
buildings.

We found a number of movable and un-
moveable loci, some time only mud was 
used (Locus50, 57, 156) and sometimes 
located red soil (locus 10, 26) mixed with 
stones in addition to debris bought by rain.  
In this area we did not find stone blocs but 
mud only (z 131).  It was 115 cm long and110 
cm wide area of stones (Loci 41, 42, 52, 53, 
55) .  Second area was arched shaped while 
fixed locus included architectural elements 
of walls (locus 49, 114) and architectural 
components (Z36).

Thickness of this layer is different from one 
square to other, but at the final stage it ended 
asunder:

1. In the area near the remains of walls 
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is debris disturbed by architectural  
elements.

2.   Appeared another layer near the surface 
in upper area when ended the layer such 
as appeared a red layer (locus 122, 123, 
124) in square no.14 which was long and 
wide 400cm.

After studying surface layer represented 
by Loci, 9, 17, 25, 33, 41, 42, 45, 47, 49, 
50, 86, 105, 112, 147, 175, 181, 214, 215, 
257 we found:

a. The Human activity was evident even 
after the last migration of people that 
can be seen by the destruction and of 
walls in addition to picking stones of 
building and noted that this human 
activity continued on all over the 
entire site

b. Depth of this activity of destruction 
and demolition continued up to the  
depth of 186cm.depth of the area was 
further increased by human activity, 
specially in the third courtyard 
particularly the area reached 
“740,44m” in lower locus 12  but its 
impact did not override main phase 
(Lihyanite) of site.

c. Stones of various shape and size 
scattered all over the unit.

d. Artifacts in this layer at the level 
of unit are all stones objects “123” 

consisted of grinding stones, grinders, 
water reservoirs in addition to large  
number of  pottery  shreds. 2044 
pottery shreds collected  from the site:

Stone 
artifacts

Pottery Metal Decorative 
objects

123 2044 2 1

Prominent artifacts in this layer area incense 
burner, rectangular shaped of sandstone  
(2/1/10) and a sandstone  decorated with the 
image of a couple of snakes (156/15/10) in 
addition to a circular stamp of white color 
(68/18/10) and two objects  with Lihyanite 
inscriptions on the bodies of neck and body 
of a marble bowl (11/2/110), and second a 
sandstone with Lihyanite inscription in two 
rows. 

The soil here is white mixed with different 
size of pebbles scattered on the surface of the 
unit. It is the result of falling, demolishing 
and destruction and movement from its 
original place (Z33).

Red Layer:

After removal of upper layer by hand appeared 
red soil found in 23 Loci, It was due to the 
integration of red sandstone found in squares 
5, 15, 16 , but it is  not found in three  other 
layers. The reason is we took samples from 
higher squares (15, 16). First was 743,07m 
and second 742,54 m above sea  level. Due to 
higher area rain did not affected the area, but 
square no. 5 few sandstones were used in the 
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construction of buildings (Locus 38, 68) mud 
was used in the construction

In this layer different types of medium and 
small stones were used (locus 51, 249), first 
was 300 cm long and 400 cm wide and second 
120 cm long and 92 cm wide. .

In this locus several stone and pottery 
artifacts are located. First “114” stone crusher 
or grinder but important find was three 
engraved stones with Lihyanite inscriptions 
(39. 85, 88/7/10) also an oval shaped pillar 
(101/11/10). 2802 potter shreds are located in 
this square mostly local made. Four shreds 
were Midian type (97, 175/2/10) some 
decorated shreds (10/3/16) are part of stone 
and pottery shreds but we also located an 
animal figure made of colored clay (89/7/10).

 Debris Layer:

It covers most of the layers in the unit, 
continued between 70 cm in the first room 
(square no.2), 238 cm in third compound 
(squares 4,17) and composed of different 
sized  of  stones used in the construction  
of walls. It was also used in the floor of the 
rooms. It also contains bones ( locus 25, 269, 
291) and animal remains (Locus 233, 292). 
This layer could be divided into various types 
such as :     

Mud layer with different stones found in 
locus 31, 90, 107,133, 164, 255 and was 
400 cm long and 300 cm wide consisted of 
sedimentary rocks and fallen stone slabs of 

different size Locus 103, 120, 281. Some 
reached to 51 cm. long and some times 
medium size (125 Z).  This Locus included 
mixture of sand and mud (Locus 39, 74, 140). 

Soil:

It is composed of clay in various places 
(Locus 23,77, 270) some were in the form 
of mud blocks (locus 108, 109, 111) and  
found in green color. It is found in the big 
compound (Z7). This color was also found in 
some mud elements particularly green color 
found near water tank, also found sand soil 
located in the large courtyard, evidence of 
the abandonment of the site (z271).

Construction Phases:

Results of his years excavations in unit 13 
revealed at least four phases of history are: 
settlement phase, late but found in some 
phases we call random. This is the phase 
of Nabataean era while other Lihyanite and 
Dedanite phases. Some early phases are 
also recognized consisting of Midanite and 
Dedanite (first half of first millennium BC) 
(Sahlla etal  2014, 45-46).

1. Late Phase: Some times e get 
random phases such as first stage 
consisting of Eastern Terra Sigillata date 
back to first and second AD, in addition 
to some Islamic pottery (Al-Ghazzi 
et al 204. 125-127).  A few shreds of 
this type suggested that Dedan had no 
influence in the area after the occupation 
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of Nabataeans and they gradually and 
slowly lost their influence.

We found later architectural elements such 
as mud soil (z 71) located in square 45, and 
solid soil  exposed in square 16 (134 z). in 
addition to two architectural elements (Locus 
35 and 194) and third in locus no. 18 (z 114). 
These points are noted in late phase but are 
spread in all squares such as:

Locus Point Attached 
with   Description

4  1 740,84m Mud layer
16  2  741.08 Slid floor
21  3  741,02 ---
38  5  741,68  Stone floor
56  7  741,75 Stone floor
69  12   741,36 Plastered floor

2. Nabataeans:

This is the phase with no clear and enough 
evidence but the Nabataean pottery 
(Al-Ghazzi  et al 2014, 124-126) and what we 
found in the 8th season (Al-Dhaib  (2014: 44-
46) confirm the history and archaeology of 
the area is clear. Rooms first and fourth built 
in Nabataean period that is also supported by 
other locus ( 12, 15,90, 144) and walls (Locus 
9. 49,60,137, 177). Some areas were used in 
the Nabataean and Lihyantie periods such 
as the raised platform (z265) in the second 
compound and architectural  elements  no. 
80, 81, 82, 275 with platform and supporting 
walls. 

3. Lihyanites:

a. Late
As seen in some architectural elements such 
as floor (Locus 136, 19, 274, 279, 298) and 
walls (locus 335, 60, 314, 157, 162, 17, 261, 
290); architectural elements such as Tannur 
(z180), entrance (185),water tank (z146),  
cylindrical pillar (10,11,101), architectural 
elements in the compound (locus 81, 82, 
273m 275),  and architectural   elements in 
room (locus 117, 118).

b. The Thriven:
It represented a room in the east of first room 
(square no.2) closed by a door in the west in 
addition to wall (z303) oriented from east to 
west.. It was used in room 4 (square no. 6) 
and the wall oriented from south o north (273 
z) in   compound and red stones scattered in 
area (z254).

4. Dedanite:

It is historically an old period that appeared 
in this season in the shape of walls (locus 
213and 243) built excellently and in its 
courses nicely shaped stones used in known 
Dedanite style.  These walls continued until 
the depth of 190 cm.

We can say that the13th unit can be divided 
into three main architectural units : rooms, 
courtyards and   in addition three other 
architectural units but we do not know their 
use or function. We do not know the water 
distribution system in these buildings of 
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Dedan. Question is whether roofs were 
erected on pillars or were directly built with 
the walls.

Architectural Elements:

These elements are represented as under:

1.  Floors:

38 floors are documented in this unit divided 
into following types:

- Mud :18 such floors recorded, out of 
which 15  are hard pounding floors(locus 
22, 69,144, 204, 236, 266, 271, 272, 294, 
276, 285, 288, 295, 298, 305).

- Five floors are made of soft muddy soil 
(Locus 15, 16, 48, 119, 134).

- Stones: In four places we found rocky 
floors in squares 6, 7, 8 (Locus 56, 250, 
279, 301, 302, 303).

- Clay: Two such floors  (locus 4, 71)  in the 
large compound one  far away from water 
tank and  other in the first unit.

Thickness of the floor is muddy (Z280) and 
other made of tiles (293). Mud floors are 
mixed with other materials such as small 
stones or pebbles mixed with the mud in 
second compound (308z). Also in two floors 
(149, 150) about 18 cm thick floor was mixed 
with volcanic pieces of rocks.

About the length of floor it is the first area 
in the second courtyard (309Z)it was 482 cm 
it is smaller than the stone floor (301z). Its 
length was 29 cm in room three (Square 6) 
while the floor (309z) is larger than its width, 
if the width was 459 cm only remaining floor 
was 198 cm wide. Regarding depth floor in 
3rd courtyard (z305) was less 739.50 m and 
the floor (z134) in unit third(square 16) was  
742.20 meters.

Lastly it is noted that most of the floor areas 
are covered by fallen roof debris of various 
size and shapes of stones.  We first time found 
in the 5th room of square 14 gypsum floor in 
(square 14).

1. Walls:

At the end of excavations in unit 13 we 
exposed 48 walls dividing third courtyard 
(squares 4, 17) in two sections of 620 cm long. 
There is a long and others branches (Locus 
47, 300). The floor (303z) is mostly hard 
and walls (213, 76) consisted of 23 courses 
and other 23courses. Height of walls (213Z) 
reached to 209 cm used sandstone and clay 
to built these walls.  We located two walls of 
stones and clay (locus 47, 131), one located 
in west of courtyard 3 (Z 277) and second 
southern wall (Z67) in the first unit (square 
5). It is not possible to know the reason of 
using stone and clay probably for protection 
from shocks. Four  layers of mud were  used  
and gypsum was used to plaster walls and the 
floor(Z 71)in the southern and eastern walls 
(Locus 123, 127) in room five (square  14).
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These wall shave additional plaster of clay ( 
Z 212) .It was built in an excellent manner. 
The prominent walls (locus 243, 213) built in 
typical Dedanite style and we are sure these 
were build in Dedanite period.

Local material was used in construction and 
stones were taken from near by hills located 
in the east of al-Khuraybah.  These were 
solid and strong rocks. There were also soft 
stones could be broken easily. Lihyanite and 
Dedanites used  the  same old technique cut 
the stones in pentagonal shape and left the 
sixth side as it was. Basalt rocks were used 
in the foundations as these are hard, solid and 
could face climatic and natural factors.

Method of construction appeared in this 
season was more advanced especially in the 
Dedanite period. Stones were cut, nicely 
shaped and placed in the wall with mud or 
clay (locus 213,243). Faces of walls appeared 
flat and smooth, but this system did not appear 
in later constructions. In later period to save 
time and energy fast and more active work 
was done. They looked at short and quick 
time construction, such as southern wall (z9)
in first room and southern walls (z225) and 
western wall (z217) in unit three technique 
was not advance but sometimes  used rough, 
uncut and unshaped stones of different size  
and shapes (z99).

2. Architectural components:

We stop at this point to discuss construction 
elements and architectural components:

Platforms: we are sure architectural element 
(z 265) in courtyard two is not a platform 
as it appears to place statues in the temple 
but another architectural  element appeared 
in(locus 80, 81, 82, 275)  located in courtyard 
3. So we are not  sure, if it is the platform but 
we may know about it in further excavations 
in the south. We shall know its correct use. 
If it is a permanent wall, so it could be a 
platform for placing idols or statues.  Altar 
is usually placed on the platform and this 
raised part could be the altar. Other altars 
we located (10, 39, 248) we found alter on 
the platform.  At the top of elevated platform 
(89, 742 m) we located in the big compound 
an elevated area thus architectural element 
(z71) in square 5 is also a platform like others 
interior platforms.

Passage (corridor):

A passage oriented from west to east about 
610 cm long and 90 cm wide around the 
walls (locus 66, 72) southern and (locus 
38,68, 212). We do not know its actual use 
and purpose but inside this passage in the 
north are two architectural units, 2nd and 3rd 
across lintel (66z). We found foundation of 
southern wall (212z) and in the east located 
remains of a mud room (z71) at the end of the 
passage is a door in the southeast of the unit.

Architectural Elements:

In this season we located a number of 
architectural elements and units such as 
water tank (plate 2.1b) revealed in northern 
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corner of western part (z146),southern corner 
was exposed in the ninth season (Al-Dhaib 
et-al ninth season under publication).

There is no doubt the water tank was to serve 
the temple, second element appeared first 
time on the site (168z) in second unit. It dates 
back to Dedanite period. Shelf located here 
about which we not known if it was used 
to hang the lamps or to place small idols in 
it. A small shelf (263z) located in the third 
large compound and a small opening (now 
closed) (263z). This type of large and small 
shelves first time located here about their use 
and function we do not know. These advance 
elements attributed to the Ddanite era. Lastly 
a fern is found with coal in it (178z) in first 
room (square no.2) which was used to keep 
or store temple logistics. 

In this season located several openings 
(Locus 70, 218, 226, 244). First in the first 
unit (square 5) effected by natural disaster 
here we did not find any architectural 
elements so we restored and renovated it. 
Two openings(locus 218, 226) located in unit 
three and opening  (z244) located several  
other architectural elements such as  walls, 
artifacts human and animal bones .These 
places were vandalized in search of  treasure.

Before analyzing and describing each 
architectural component we would to give 
a brief account of architectural plan of all 
thirteen architectural units. These are divided 
into five rooms only one of these rooms no. 
5 (Square no 14) was complete. Three of 

its four walls very well preserved, first and 
second are northern walls were partition 
wall and third and fourth walls completed 
the room. These will be further studied in 
the coming season. Room 5 shall remain 
as a major example the service of the main 
religious center. It is cube shaped room 
(z29/14/10) with three Lihyanite inscriptions 
(80, 215, 259) and others, in addition to three 
eastern doors (z12), western (z102) southern 
(158z). These doors date back to the same 
period. Southern and eastern doors lead to the 
architectural unit 3, western lead to the big 
courtyard where located a platform. Room 
walls and floors are plastered architectural 
planning included shelves (263z) used to  
keep small  objects or statues and a large 
cupboard like area (Z168) located  in the 
southwestern corner of unit 3. It is noted that 
Dedanite architecture was advance and well  
developed  but later it started to decline.   

Other types of architectural units are unclear 
and it is difficult to know these are rooms, 
saloon or courtyards. These are documented 
in this season (5,15, 416). These appeared to 
be new buildings located in square “5”. One 
of  these architectural elements is located 
in northwestern corner and other in south 
eastern corner. It means the builder looked in 
facilating movement from one room to other 
and entrance and exit from to room. In first 
room (square 2) there were two entrances 
eastern (138z) and western (144z) leading to 
the big  courtyard.
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Courtyards:

It is natural to have open air courtyards in 
religious centers for the movement of people 
o the temples and rooms of services.  The 
eastern platform (265z) and western platform 
(Locus 80,81, 82,275) and cylindrical pillar 
(10/11/101) are located directly behind the 
southern wall of first room (z9).

Before discussing detailed report on the 
architectural elements we should talk about 
the artifacts located in this unit. Like previous 
seasons from first to nine seasons, a variety 
of artifacts are located in 13th unit. These 
artifacts consisted of stone, metal and pottery 
objects, clothe, decoration, and glass objects 
(10/2/7), also wooden materials (10/18/72).
These objects highlighted the cultural and 
economic entities of the people of Dedan. 
These objects provided us information on 
the daily life and role of residents and at 
large civilizations of the Arabian Peninsula. 
These artifacts highlighted Dedanite and 
Lihyanite cultures of high and low phases of 
developments. These excavations show us the 
development phases in the architecture and 
cultures of Dedanite and Lihyanite cultures.

Firstly- Stone Artifacts:

Stone artifacts in this unit comes with the 
pottery objects and consisted of a variety of 
daily used objects  (Plates 2.3 - 2.6) such as 
Incense burners, lamps, grinding objects,, 
grinders and pounders in addition  to building 
materials.  Stone  objects located in this unit 

are “776” divided into two types. First type 
is called collection or group 1with “660” 
pieces second type is building material such 
as decorated objects. These will be studied 
later and shall choose some for placing in the 
museums. Stone objects are made of steatite 
soap, lime stone, sandstone, and basalt:  

Calcareous Basalt Steatite 
soap Sandstone

9 73 23   297

Material used for making various objects 
depended on the use of objects in daily life. 
One of such objects is a lamp (139/8/10) and 
incense burners ( 198/1/406/18/ 10) others 
are as under:
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There are other artifacts as under:

Objects Rim Body Base Handle
Altars 4 4 1   -
Cistern 6 18 6   -
Bowl 6 18 3 3
Grinder 20 43 3 3
sewer 4 1 1 -
unknown 18 87 19 10
total 70 315 81 41

The second type ready for studies and for 
museum exhibition consisted of “170” 
artifacts located in the same unit. In the three 
courtyards we found”62”and in the large area 
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“24” artifacts, in the second compound north 
of cistern located”14”shreds while in  the 
northeastern compound east of the temple 
located”25” artifacts.
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Sewer Cistern Doors Grinder Lamps
12 20 1 2 6

1. Incense Burners:

In this season “9” incense burners are located 
(10/14/83) cube shaped with small legs made 
of sand stone, grey color similar to steatite 
soap. Small legs have space in between with 
sides very well shaped and carved. Out of 
these only three are complete (10/34/174, 
10/14/83, 10/1/2) rest are parts of the incense 
burners. These are different in shape, design 
and material. Two are cylindrical shape 
(10/37/189, 10/1/2) and two are circular in 
shape (10/18/70) and second rectangular 
shape (10/15/182) while other is cube shaped.

These incense burners are smaller in size so 
that can be used in the houses and move these 
easily in the hands so that one can move in 
each part of the house. These were in  three 
different colors grey (10/8/172, 10/14/83); 
green (10/15/182) and red (2/1/10,10/18/70) 
others are not colored. These are made of 
sandstone but two were made of steatite 

soapstone (10/37/189, 10/10/182). All these 
are located in the niches of walls.

2. Plates:

These are large stone plates to carry offering to 
the deity in the temple. In this  season  we did 
not find complete plates with the exception of 
two plates, one with complete legs located in 
first architectural unit 10/12/138)  at a depth 
of 741,15 m  sea level, and second found in 
second courtyard (10/34/173) .

3. Weights:

In this season located four weights three are 
complete (10/5/104, 116/17/10, 246/ 12/10) 
these are mostly circular or rectangular made 
of stone in of these is a hole. These were 
possibly used in fishing or in balance, or 
making mats. Example of such weights also 
found in previous seasons (Al-Dhaib 2014: 
128-129).

Like this also located as weights. Here 
Misqal is a  circular stone made of  quartzite 
(10/19/35).

3. Grinding and pounding Objects:

a. Such objects are also located in previous 
seasons more than any other stone object as 
it is used by common people in processing 
grains of wheat and making flour. In this 
season these are larger than previous season 
(Al-Dhaib 2014: 129-132) and ninth season 
(Al-Dhaib at el under publication).Only 
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12 such objects are located.One of these is 
made of volcanic rock (basalt) black in color 
(6/1/10). Its holes are used to clean wheat. 
Very few o these are located around the 
temple. It means the temple people  did not 
use wheat but its  flour only one such object is 
located until now (Al-Dhaibetal2014: 419).

In addition to there are different types of 
Massah in made of local sand stone and very 
few  made of basalt rocks also available 
locally in large quantities (10/38/241, 
10/17/117, 10/3/59). However two were 
complete (10/3/163, 10/14/82) it was red in 
color. Out of five objects three are black in 
color (10/38/241), 10/17/117, 10/3/59) and 
two brown ( 10/8/13\49, 10/35/148).

These are listed s under:
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B- Crusher:

In this season only two complete crushers 
are located, its importance is to prepare flour 
from grains. Six pieces are found ( al-Zaini 
2014:  419-416 ) Those were used in the 
religious center were mostly grinder  and 
hammers and  the objects found  in religious 
center are less than used in the houses.

C- Grinding objects:

In this season 8 grinding stones are located 
are of two types. First pounder (10/5/105) 
and second smaller used in making perfumes 
for beautification or medicine (10/19/69). 

First type is cylindrical in shape (10/3/58, 
10/4/22), 10/29/199, 10/9/94and only one 
circular of second type (10/2/100) and oval 
shaped (10/8/111) and conical (10/11/142) 
and one cube shaped (10/19/66).

The second type are pounders a made of 
sandstone. Five shapes recognized triangular 
(10/3/14), square (10/5/105) circular 
(10/10/40) and lastly four pieces of circular 
pounders (10/8/46, 10/17/119, 10/18/69, 
10/3/58, 10/8/48. 

D: Mortar:

It is a different type, large object for pounding 
and crushing and used in medicines. There 
are two types, five shreds are located from 
type 1 and two  of type two all made of sand 
stone.

All these objects are made of stones in 
different shapes, square, rectangular, circular 
or cube like all located outside the temple. 
In this season “15” pieces of large water 
tank are found. Also located in room three 
(10/33/240) of 59 cm diameter and 39 cm 
high. These were scattered around the water 
tank but five pieces are found in the courtyard 
and 8 pieces in the room. Two shreds are 
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located in first architectural unit.  Carved 
sand stones artifacts scattered in the area. 
Their color is red and size varied from 7cm 
long (10/31/168) to large one (10/7/38). 

Second type are altars, nine shreds of 
sandstone varying in size from size smaller 
( 10/31/168) to larger (10/7/38) but it  look 
like an altar  with an ox head  in front of it  
(10/39/248).

Architectural Elements:

The architectural elements are also considered 
as artifacts as in excavations are found in 
each square or in debris. These included   
rectangular stones artifacts 10/13/76, 
10/14/81) are located in the northern area in 
squares 13 and 14. These are part of square 
15 and date back to the Dedanite era and 
continued in the Lihyanite period. The walls 
are important part of architectural elements. 
First is rectangular shaped 96 cm long and 15 
cm high and second made of sand stone like 
”L” shaped is 70 cm long and 37cm widen, 
20 cm high.. First (10/13/76) is the lintel of 
the second door (10/14/206) is the shoulder 
of the door all date back to Dedanite period.  
These were reused in the Lihyanite period. 
In these elements there are five circular spots 
bigger one has 21 cm diameter (10/2/102), 
these were part of the base of door or part 
of the pillars. Statues bases are rectangular  
shaped (202) located at the eastern entrance 
of room five. It is cube shaped  (locus 259, 
204,203 ) and the  objects located of stones 
used in the buildings are decoration created 

by nails on sandstone rectangular shaped 
stones  (10/33/212) is  68 cm long and  32 cm 
wide. Decoration consisted of 38 horizontal 
lines like a snake. A zigzag part (11/6/145) 
used as the crown made of gypsum.  

Before we end our discussion about 
architectural elements we located in this 
season five sand stones engraved  over 
these figure of a pair of  snakes (10/35/207, 
10/19/202) all located in the service  units in 
room four (10/19/202, 10/6/33) and last three 
images located in unit  second  (10/35/207, 
10/37/188, 10/15/156).

 Doors Lintels:

Some small elements such as circular shape 
bases 17 cm above the base of floor  3cm 
deep and 13 cm diameter (10/34/217) are the 
bases of doors. One of these  (10/345/218) 
was probably associated with  the floor. 
We located two such in the big courtyard 
( 10/1/125) and (10/11/140),first located 
in first square near  the  water  tank which  
was shifted to right near the water tank as 
the water tank was closed later. Second was 
located south of first room in the compound 
area where a fern is located. Four additional 
Muhawar are located in the second courtyard.

Statues:

In this season we did not find any complete 
statues but located parts of stone statues 
carved in sand stone rocks located locally. 
Male statues and animal figurines are 
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common. 7 male statues parts are located two 
of these ( 10/12/106 , 10/19/62) are medium 
sized bodies of statues and other two are 
the  legs and  feet one of these (10/34/247) 
is rectangular  shape 45 cm longand19 cm 
wide, and second (10/3/56) smaller in size 
5.7 cm long and 5 cm wide. Two are located 
inside circular bases, one (10/12/162) and 
second (10/18/71) located in room three 
(A7) and was head of a man made of basalt 
rock showing hair on the head. This object 
(10/19/62) was found in fifth room (K25. It is 
9 cm long and 5.7 cm wide representing part 
of a small statue, incomplete and was part of 
a figurine.

Lamps:

This is the word of Arabic letters “ Seen 
Ra  Jeem” and the word ”al-Masrajja” is 
the   string of lamp (Ibn Manzour  1997:2-
297) . It is an old suggestion accepted by 
the Dedanites. We found tens of lamps in 
different size and shapes in circular or other 
forms (Al-Zaibi 2014:428-4431). In this 
season six lamps are located, two of these are 
incomplete (10/19/54, 32 )all carved in sand 
stone and other  stones.

Utensils:

Regretfully we did not find any complete 
utensils in this season only some parts of 
plates, bowls and pots made of stone sand 
and parts of some glass objects are located.

a. Glass objects: 

One piece of the body of small bottle (10/2/7) 
brown in color found date back to early 
Islamic period. It was found on the floor of 
first room (I-2). The site was known and the 
object fell down and broken.

b. Objects made of Marble and 
Alabaster:

 In this season located three artifacts, two parts 
of bowl, one (10/2/11) contains Lihyanite 
inscription inscribed on the rim and second 
(10/41/79) has a small handle carved on the 
body, third piece (19/31/84) ceramic color 
was a handle.

c. Stone Objects:

In this season we surveyed 750 meters area, 
but could not fine more than three complete 
stone utensils (10/15/242, 10,23,181, 
10/15/155) in addition to some parts of  7 
broken objects . Four of these are plates, 
some with bases, somebody parts. One is 
made of basalt (10/2/99) others are flat, such 
as object (10/19/180). These objects differ in 
weight and shapes.

Most of the objects are nearly similar to 
lamps, rectangular in shape (10/5/1333) and 
mostly brown in color. Three objects are light 
brown (10/36/209, 10/23/181 , 10/15/155) 
while color of the bowl varies  between cream 
to brown(10/13/73), four red and light red in 
color (10/20/231.Two objects are found in  
different  colors  one white oriented at red 
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(10/13/34) and second black (10/2/99). All 
these utensil carved or made of sand stones 
only one was made of basalt rock (10/2/99).

Among these utensils we registered three 
parts of circular large stone jars, diameter 
of first 9 cm (10/12/123), second 23cm 
(10/12/150) and third 16 cm (10/12/157).

Metal objects:

In spite of the importance and prominent 
situation of the ancient town of Dedan we did 
not find enough metallic objects in this and 
previous seasons. This year’s metal objects 
are even less than fingers of hands and only 
four metal  objects  are found in  the form 
of small  pieces ( 10/19/64, 10/3/18, 10/1/3) 
may be these are slag to be used in making  
objects  or these are part of some objects 
destroyed by wind, rain and oxidation.

Three artifacts are located, two probably used 
for eyes 10//8, 10/3/18) and  third look  like 
a nail with head (10/19/34).Two other metal 
artifacts represented Dedanite cultural entity, 
First (10/2/51) is a rectangular shaped part 
of  a iron sword 3.7 cmlongand2.5 cm wide 
and 0.4cm thick located in the first room 
(L2). Swords could be used in functions of 
marriages, in religious rituals or other social 
activities in addition battles and wars. Second 
artifact located in third room (K26, 126) 
and is part of the legs of a small statue3 cm 
long and 1.3 cm wide  (10/33/237) indicated 
advanced capability of Dedanite artists in 
making idols and statues.

Coins:

In this season two Greek coins are found 
like those located in  previous  excavations 
proving that  there were cultural and trade 
relations between the people of Dedan and 
Greek.

Coins from the site of Khuraybah (Dedan) 
shares with the coins of Southern Kingdoms 
of the ancient Arabian Peninsula (Qataban, 
Humarians, Mineans) in those coins king’s 
face is prominently minted along with the 
image of deity or god on the back of the coin. 
Three coins found in this season in which 
face of the King minted on one side and that 
of bird on the other side.  On other coin a 
standing man is minted. We are not sure of 
this or other coins used in Dedan (Plate 2.9 
c,d,e).

Beautification Objects:

People used beautification ornaments from 
the beginning of humanity on earth and used 
material from around beginning with stone 
objects, than bones, plants, clay and wood. 
Later glass until we reached the historic 
period and  precious stones used  in making 
ornaments and a variety of beads started use 
in rings, necklaces  and earings. Such stones 
also used to avoid evils. Beads were used in 
period of history from past until present day 
(Plate 2.10a).

In this season three types of ornaments 
located made of quartzite stone (10/2/124), 
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white stone used as part of ring (10/8/45) 
and sandstone used in stone bracelets 
(108/45) circular, red color and diameter 
6mm. Glass object consisted   of a small 
bottle (10/2/7). Three beads used in ring 
(10/15/227, 10/19/178) and a circular black 
colored (10/19/177) pearl. Also shells were 
used in decoration doors also one white pearl 
(10/19/63) located in room four (126).

Wooden objects:

People of Dedan used different type of wood 
(Athal and stems of palm  trees) in their  daily 
life. Stems of palm trees used in roofs, in 
making doors, windows in addition to bone 
objects (10/18/72) located in room 3 (N 1).

Ropes and mats:

Objects located in this season and previous 
seasons are very few and   probably residents 
of Dedan used little of these thus only 
three pieces are located. One is floral rope 
(10/9/23) located  at a height of 742.62 m 
above sea level at depth of 40 cm date back 
to late  period  fund it unit three (N26).

Other objects made of plants leaves in  a fine 
way is one (10/9/92)  located  in  unit  three 
(N26) and third  piece (10/17/115) was a 
piece of mat or carpet shows that Dedanites 
were  expert in making  such objects.

Insciptions:

159 inscriptions are located in this season 

these are Lihyanite, Minean and Thamudic 
, very few Greek. 18 inscriptions located in 
first season seven in first  season (Al-Saeed  
2014 :300-384) and nine  in 8thseason. In 
this season 14 Lihyanite  inscriptions  some 
with only  one word (10/19/36) are found 
(10/19/36) some inscription are of 15lines 
(10/34/185) (Plate 2.10 c,d,e).

First inscription:

It is a Lihyanite inscription only two lines 
are preserved. It was written on a sandstone 
water container (10/1/1). Inscription was re-
engraved with deep lines therefore it is easily 
recognizable as Lihyanite written in the well 
developed  period of Lihyanies who migrated 
the area due to any reason. It was written 
on the side of water tank (z146). The word 
indicated “Faham” that is it was written either 
at the time of making tank or its restoration. 
The word is translated as “ s n ain ya  bani 
amal” ( Al-daib 2014 ).

First line  can be translated as “ya  aloo aw” 
. Second line consisted of three words” aw 
ha meem ,  aw fa ha  meem”. This type of 
inscription first time appeared in Lihyanite 
but known in Safawi writing (Harding 197: 
473-654).

Second Inscription :

This visible inscription is the remaining 
part three lines written on a sandstone rock 
(10/7/39) importance of this is the appearance 
of Lihyanite numbers. The rock is 7.5 cm 
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long, 11cm high and inscribed in bas-relief, 
there  is  big gap between the lines.

Second line perhaps showing letter “Wao” 
and rest are remaining numbers symbolic 
in Lihyanite.  Lihyanite sign number “1” 
repeated five times. It can be read as “ Seen 
noon  ha  ya year five “.

The third line o read from right : ba  alif  
Wao”it is difficult  read or understand.

Third Inscription:

Written on  the stone of a building  (10/14/80) 
located  in room five (K25) in the debris 
at 742,42 k above sea level at a distance 
of 20 cm from  surface layer of the room. 
It appeared as if the writer shared in the 
construction this room. The stone is 26cm 
long 23.5 cm wide and 16 cm thick. The 
small inscription indicated “Ya wao ba Ain” 
a simple inscription first time appeared, as 
per our knowledge, in Lihyanite consisted of 
a single male name “ Z  E from  tribe” very 
well  known  in Lihyanite(al-Qadra 1993: 
88). Second line is easily read able”b l t” it 
is the name of a tribe al-Banai Yiubah”.This  
appeared first time  in the Lihyanite writings.

Recreational objects:

The old social and cultural human gatherings 
at free time involved in some extra activities 
such as religious rituals. People of Deddan 
were not different from others thus several 
toys and objects located near the religious 

places. During previous excavations located 
square or circular shaped stones in some 
squares (Al-Zaibi 201:432-433) and in 
this season located three objects related to 
recreational activities. First (10/15/171) a 
square shaped stone on which a net of squares 
is carved of six horizontal and three vertical 
lines. Second object is a rectangular shaped 
stone with a hole in the middle of 6 cm 
diameter that could be a recreational object 
42 cm long that could be moved on the floor 
without a handle.

Lastly we found two rectangular stones 
(10/12/159), one large and other smaller 
about which we cannot say what it is about. 
All these are rectangular shaped only one is 
square shaped (10/15/171).

Clay objects:  

In this season only one clay object is located 
that is a small clay figure of 

Pottery Objects:

 Large quantities of pottery shreds are located 
in this season, though very few complete 
objects are not found but some incomplete 
artifacts are found (10/12/137 and10/19/175).

A variety of pottery shred are collected 
different in color, material, paste, and 
decoration. Most of the artifacts are local 
made with the exception of a few Greek and 
Nabataean shreds. Some shred are attributed 
to late Greek period.
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Following is the chart of these finds:

Charts:

Variety of pottery shreds are located in this 
season (plate 2.11) such as:
- Big size jars with big mouth.
- Jars with small base.
- Kettles with handles.
- Bowls small and big in size.
- Small bottles.
- Animal figurines made of clay and burned 

mostly camels.

Paste:

Paste of pottery shreds in this season is not of 
different in shape, size and use of the object. 
Three types of paste are noticed Medium, 
rough and soft and mostly consisted of two 
colors red and brown or black some time grey 
or ashy. The paste sometimes mixed with 
bones, clay, sand, granite and basalt granules. 
Some shreds consisted of fluxes material and 
a thin layer of glass.

Decorative motifs:

Most of Dedanite pottery shreds are poor in 
decorations as compared to those located  at 
Tayma and Madain and most of the shreds 
are totally devoid  any decorations. Few 
decorative shreds are for example :

1- Painted decorations:

This type of painted shreds is more than 
others in Dedan. Most of the  color used is 
red or  brown, black. Decorated painted 
shreds could be divided according o the type:

a. Straight lines marked on neck and bodies. 
B

b. Meandering lines under the neck and on 
body.

c.  Intersecting lines creating a net
d. Parallel and horizontal lines.
e. Panted decoration like dots.
f. Animal decorations are very few rare 

found on the pottery of Dedan. A bird in 
dark brown color and another like a snake 
in red color.

g. Circular decoration in the form of a net 
look like sun rays.

2-Decoration of lines:

Most of the decoration is by lines consisting 
of straight or meandering lines mostly 
on bodies of the objects also found lines 
intersecting each other usually depicted on 
handles.   

3-Additional decorations:

It is of three types first like a rope little in 
height and found on the shoulder of large jars. 
Second like chains around the neck of small 
bowls and third of white gypsum embossed 
on the body in circular form above it is line 
of circles.
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4-Plant decoration:

It look like a palm tree surrounded by two 
lines in the shape of circular dots under the 
neck of the bowl. Also decoration of flowers 
in the middle of circles  made of  the shoulder.

Time period of pottery shreds:

Most of the pottery objects and shreds 
located in this season are local made with the 
exception of some Nabataean shred kwon by 
their white texture. Only three  such shreds 
are located. Also located Tayma shreds in 
the form of a handle  similar to black Latin 
pottery also  found another Latin green  glass 
shred.

Statues (figurines):

A number of clay figurines located in Dedan 
consisting of a small figurine such  type of 
figurines  are located in  previous  seasons 
also  (Al Saeed, Ammar 2014: 42-52, Al-
Dhaib 2014: 140-142) . A burned figurine 
located in this town. Most of the statues or 
figurines are burned and broken as these 
were not  able to face the destruction and not 
strongly  made secondly most of the animal 
figurines, human figurines are very few,( Al-
Saeed, Ammar 2014: 268-272) only eight 
figurines are found in this season. One man 
(10/19/233) of white paste only left shoulder 
and part of chest is preserved.

Regarding animal figurines four parts of 
camel are found:  

First: Part of neck and body and legs (10/4/20) 
of red paste and handmade.

Second:  Only part of body with a raised tail 
(10/1/121) hand made on high temperature 
decorated with parallel vertical lines in 
addition to hump for carrying things.

Third: Nothing preserved of this handmade 
animal figurine except neck (10/25/18).

Fourth: Only head of an animal is left.

 Other three artifacts look like 
animals but are not recognizable (10/8/204, 
10/16/187, 10/7/89). First one is handmade 
with medium heat, others were made with 
low heat and are conical shaped. 

Utensils:

In this no complete utensils are located but 
several type and colors of objects are found:

Utensils Jars Bowls Glasses

6 11 5 2

Utensils: Six pottery shreds of objects 
are located, two decorated with blue color 
(10/4/19, 10/3/16).

One has red paint inside (10/13/78) all 
are broken part of body, body and base 
(10/31/194). Two other shreds are incomplete 
bowls (10/19/175, 10/31/194).
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A. Jars and bottles:

Eleven shreds are that of jars and bottles, 
five rims, two rims with handles (10/19/131, 
127). Two shreds of body with handle and 
neck (10/12/137, 10/15/228) and consisted 
of mouth only (10/19/176).

Six shreds of body, first with handle 
(10/31/197) and second with base (10/16/192) 
and last is part of neck and shoulder 
(10/15/170). Regarding   decorations two 
types are noted, embossed of two types, one 
ribbon of circular dots and others parallel 
white lines and circular motifs over it 
(10/15/170, 10/19/130, 129) all wheel made 
at high temperatures.

Second is well known by their color and 
paste (10/15/152) decorated on the   outer 
surface by black color and two parallel lines 
with inside zigzag lines and meandering lines 
of shoulder and body.

B. Bowls:

These pottery objects are mostly larger than 
in size from plates or drinking cups. In this 
season we found four shreds of possibly 
parts of bowls. Three shreds (plate 2.13a) 
are parts of body, base and rims (10/33/222, 
10/15/\205, 10/31/196).

C. Glasses:   

Luckily we found two glasses one complete 
glass, circular shaped (10/33/214) and other 

is a part of body and base (10/19/191).Inside 
surface decorated by red horizontal lines. 
These are handmade at high  temperature.

Lamps:

Lamps and incense-burners are usually 
located at religious places such as temples 
and mosques. Dedanites used type of 
materials in making these objects which are 
stone and pottery we did not see use of metal 
for these objects. Three lamps of first type 
are (10/12/108). These are handmade on high 
temperature. Two incense burners (10/13/225, 
10/4/21) conical shaped with four legs (plate 
12) are all hand made with rough paste and 
red in color.  These are classified as follows: 

No Total Locus Place Location Description

21 117 28 4 741,88 m Small stone 
incense burner

108 228 69         12  740,65 m Unshaped burner

225 234  107 17  741, 37 m Pottery lamp

Before we end description of pottery 
objects we talk about four shreds, two part 
of window (10/33/221 , 10/11/139) and two 
shreds  associated  with lamps of  black color 
(10/2/50) and other lid of a circular lamp 
(10/19/132).

First  Room:

This room occupy major part of the square 
(L2) located in southern area of locus no.11, 
and is part of large courtyard. It is situated 
742,12 m above sea level. It represented 
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three cultural periods as regard its 
architectural components. First and second 
phases are Lihyanite divided into early phase 
representing by room in the east (Al-Zaibi 
et al under publication) which is closed by 
western door or  eastern entrance to the room 
and second of late Lihynanite era consisted 
of:
- Fern (180z)
- Western wall (177z)
- Last floor (179z)  

While third historic period date back to the 
Nabataean period includes

- Three floors (Locus 120, 15, 144).
- Three eastern walls (137z) upper western 

wall (177z) and southern (z9).

Regarding architectural phases these are 
represented by four floors, each floor for 
us represented an architectural phase. Four 
phases of this room are as under:

Upper Floor:

Upper surface of floor consisted of locus 
9, 10, 137. First two Locus built by stones 
of different size and shapes (z9) it is 396 
cm long and 355 cm wide oriented towards 
part of southern room; while second locus 
in the northern square is red soil mixed with 
small stones (z10). This space left empty to 
take stones to make the passage (z19).  First 
continued at a depth of 47 cm where we found 
several stones, pottery and metal artifacts. 
Six stone objects consisted of part of a bowl 

mouth and rim with an inscription on the 
body (10/2/11).Metal objects very few only 
two pieces found. Pottery shreds collected 
are 114 all wheel made but three   but three 
are handmade and other floor surface 400 cm 
long and 222 cm wide.  It is 95 cm lower than 
floor locus (z9).      

Debris: 

This is scattered at various levels on this 
service room (z12), continued to about 70 cm 
covering several other locus. It was highest 
in southern part of room 741,65 above sea  
level and lowest 741,12 m above sea level. 
160stone, metal and pottery artifacts located 
in this room. Only one meal piece (11/2/51), 
and 154 pottery shreds are found here all are 
local made but 7 are from outside Dedan, 
four from Midian (10/2/112) and two Greek 
shreds (10/2/374) and lastly Nabataean 
(10/2/99).Five stone artifacts including one 
basalt stone (10/2/99) and lastly one Hajr 
Kareem ( 10/2/24) located in this area.

Red stone: 

It became red due to mixing with falling 
calcareous stones from the walls included 
three locus 10, 11, 143 with this ended the 
layer.  Other area began in the northern part 
of room at 741,07 m above sea level (Z10), 
but most of it covered  horizontally all  the  
room (locus 143) at  height of 740,95 above  
sea  level.

One stone object 106 pottery shred made by 
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wheel and other10 shreds are handmade. We 
noted 4 Midian shreds (10/2/175, 93) located 
on floor (z179) and a layer of coal (z178) 40 
cm long  ad 40 cm wide.

Architectural:

At the end of excavations a main architectural 
element is located:

1. Walls:

This room had three remaining wall, eastern 
wall consisted of eight courses, mostly in the 
south and preserved 11 courses built with 
medium size  stones, some are small and 
some larger.

 Wall  Locus length width Height Courses

Eastern 139 240 cm 100 cm 139

Western 177 168 cm 112 Cm 177

Northern  --  --  -- --

Southern   9 350 cm 350cm 9

2.Floors:

We have exposed four floors, three attributed 
to the Nabataean period. Distance between 
first and second is 40cm and distance between 
these and third is 60 cm. First and second 
floor could not be judged properly due to 
fallen stones of different size and shape.

Fourth floor appeared under layer (143z) 
date back to Lihyanite period. The floors are 
described as under: 

Lo-
cus Space Length Width Associa-

tion Description

12 2 - - 741,65 m
Mud layer 
above stone 
debris

15 2 186 cm 106 cm 741,25 m Layer after 
the red soil

144 2 210 cm 156 cm 741,00 m Hard soil 
floor

179 2 352 cm 240 cm 740,49m Mud layer

3. Eastrn door:

It is the door of eastern room leading to 
eastern room of unit 13 discovered in 9th 
season. Southern wall is 92 cm away from 
eastern wal.

Door Locus Long Wide Height space

Eastern 138 103 cm 100cm 43cm 2

4. Fern:

As mentioned earlier a fern found under the 
layer of coal (z178) located in north eastern 
corner where artifacts are all burned like 
bones and shreds. Fern is located near eastern 
wall and 106 cm from western wall that will 
be exposed in the next season. From southern 
wall it is 136 cm away. Several stone artifacts 
are located here (10/2/494) in addition a 
water tank of sandstone (10/2/126).

Locus and Artifacts:  

We located “15” locus moveable and non-
moveable.
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Artifacts: In this room 18 artifacts made of 
stone are located. Four sandstone, two of 
volcanic or basal rocks (10/2/99, 52) and 
third of Hajr Karima (10/2/124) and last that 
of marble (10/2/11).

Stone objects  Metal object Total

14 4 18

Total artifacts:

These are stone and pottery artifacts.

Pottery Stones Total

407 18  425

a. Pottery:
 In this room 407 pottery shreds are located 

all are wheel made, only 43 are hand-
made.  These are local made, 13 h\shreds 
Nabataean, two Greek, ten from Madain.

Second Room:

This room was located in square (N1=18) 
situatedat742,29 meters above sea level and 
lowest point is 740,80 m at sea level.

Most of the architectural units and rooms 
of religious center indicated three phases of 
construction:

Firstly:  Ground floor represented late period 
in addition upper part of the wall (z114).

Second: Similar walls are added in the 

west (z114) and in south (z11-9th season). 
Architectural elements (locus 117, 118) 
served as northern partition.

Thirdly: It is he last layer of architectural unit 
located in south of this square explored in 9th 
season.          

Excavation carried out in 197 cm area if 
overlook wall (114z). We found two layers 
only, upper surface layer (z118) and layer 
of debris that contains other architectural 
elements. First layer (plateno.13) contained 
only sandstones of different size and shapes 
mixed with clay. Stones and plaster fallen 
from the walls found mixed and mu here 
we can see the impact of rain flood water. 
Southern wall extended from south to north 
(z114).. Only stone and pottery shreds located 
here. 70 pottery shreds, local made and four 
wheel-made.14 stone objects mostly circular 
ring like of white color (10/18/67) found here.  
Second locus of debris at a height of 142 CM 
ended floor layer. It included architectural 
elements and floors (Locus115, 117, 119) 
also located some artifacts (10/18/72) at a 
depth of 740,85 m above sea level  a piece of 
ivory or wood.
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1.  Architectural elements:

At the end of excavations we noted following 
main architectural components:

1. The walls:

Keeping in view that we did not excavated 
eastern and northern parts of western wall (z 
114) so southern wall of this architectural unit 
explored in the ninth season indicated that it 
was used in two different phases maintaining  
the same length and width  125 cm and 460 
cm. Its height in first architectural  phase 
remained 107 cm in  first  phase and 103 cm 
in second phase. All courses of the walls are 
similar except the last two consisted of stones 
and hard solid courses at the foundations in 
which sandstones were used. Most of the 
stones are of different size and shapes as 
shown under:

Size Length Thickness

Medium 42cm 14cm

Medium 41 cm 16 cm

Small 16 cm 7cm

Small 25 cm 9 cm

Comparing the last courses of southern wall 
of this unit there is a great difference between 
them, In the south it was bad and unorganized 
built with large stones. It was built in two 
different architectural stages.

Wall Locus Length Width Height Courses

Eastern Eastern 
partition - - - -

Western 114 460 cm 125 cm  157 cm Unclear

Northern Northern 
partition - - - -

Southern 110 303 cm 54 cm 100 cm 9th season
 

2- Floors:

Three floors are noted in this season, for first 
nothing left but a small part  on the upper 
surface layer in the  north eastern corner. It 
coordinated with the first floor of squares 
1-8. Stones of different size and shape fell 
here. The third (308z) was tiled.

Floor Locus Length Width Spot Coordinates

Second   119  140 cm  25 cm   18 741,89m

Second   308  419 cm  187 cm   18 740.12m

Other architectural elements:

In this unit we located three architectural 
elements; two in the north of first unit (z115) 
extended from south to south about 155 cm 
long, 95 cm wide and 28 cm high but sand 
stone arranged irregularly. Second element 
(z117) with clear and well preserved four 
courses 60cm high, 85cm long and 67cm 
wide, third element (z11) consisted of one 
course only. 
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Element Locus Length Width Height Sea level

First 115 155 cm 95cm  28cm  741,50m

Second 117 85 cm 67 cm 60 cm 741,89 m

Third 118 65 cm 82 cm 39 cm 740,12 m

Locus and artifacts:

Six fixed and moveable locus in addition to 
six artifacts are located.

Artifacts:

In this room only six artifacts are found made 
of stone and wood. All sand stone objects 
are made of sand stone. Most prominent is 
a stone ring (10/18/67) and a small wooden 
or ivory piece (10/1872) with no clear use is 
sound.

- Collection
There is a difference in the pottery and stone 
artifacts:

Stone object    Pottery Total

   346      25  371

a. Pottery:
 This study indicated that 364 pottery 

shreds handmade from which 180 are 
wheel made located from five loci.

b. Stones
 25 stone artifacts are found of varying 

objects made sand stone consisted of 
grinders, sewers and other objects. 
Out of these 7 are made of basalt 

rock(10/18/406,268) and three made 
of calcareous stones(10/18/485. 265) 
and he last object made of steatite stone 
(10/18/338).

Room three:   

Twenty five artifacts consisting of grinders, 
crushers, sewers, and other  stone objects 
are located in the excavations of this room 
all made of sand stone. Seven artifacts 
three made of basal (10/18/406,340, 2680) 
and three others made of calcareous stone 
(10/18/485, 265) and lastly soapstone shred 
(10/18/338) found in the room.

Late phase (random) is represented by room 
four in the 8th season located in the eastern 
side of the religious center (Al-Dhaib 2014: 
81-73). Third phase consisting of two small 
rooms attributed to the Lihyanite period. 
Attached is a room could be attributed to 
the Nabataean. It a strange room located at 
739.92 above sea level in the east we stopped 
at second floor (z298).

Possibly this site’s surface layer consisted of 
mostly sandstones mixed with mud (Locus 
50, 57, 65). At a depth of 110 cm several 
spots or architectural loci are located. A 
wall extended from north to south (z49) and 
moveable loci 52, 53, 55 Include fallen stones 
in last locus (z55) had layers. There are also 
two loci of red soil (Locus 51,249) mixed 
with a variety of stones of medium size. First 
located in the south of square (7),  and other 
north of corner 2.  
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Regarding artifacts large quantities of 
shreds 520 collected out of which 520 are 
handmade. Only 31 stones found on one 
engraved Lihyanite inscription (10/7/88, 
85, 39) in addition o part of a clay figurine 
(10/7/89).Rest are parts of   altars, crushers 
and grinders. A rectangular stone found in 
the middle of a circle (10/33/211). This layer 
with coin is situated at 741,96 at above sea 
level (10/8/3).

Second architectural phase historical at a 
depth of 104 cm consisted of two  architectural 
components:

- Three walls (northern locus (261, 167), 
eastern (z49) and western (z60).

-   Floor (locus 279, 298).

Also located a number of architectural 
loci such as three walls (locus 49, 60, 157, 
162) and floor  (locus 250,298) also located 
moveable loci consisting of building scattered 
stones (loci 58, 159,231) or fallen (loci 61, 
62, 256,278) and the last locus (z278). There 
were four walls and red soil (64z),mud layer 
mixed with stones and red soil (z54) and  other 
mixture of small stones (z153)and third mud 
with bones(z252) and lastly there is a mixture 
of mud and stones of different size and  size 
and shapes lying  from north to south (z161)
located in south of square “7”and second in 
the north (spot 22)and lastly muddy (z54)
mixed  with sandstone and  red soil . There 
is no bones here but a dense layer of bones 
is found (z251) in northeastern corner of the 

square *34) and a layer of bones (291).

Artifacts located are classified as under:

- Metal: Only one piece of metal was found 
that is part of a foot (10/33/237).

- Pottery:  large number of pottery shreds 
are located amount to 1635 out of which 
1067 shreds are wheel made, 6 shreds needs 
further study and prominent shreds are two of 
figurines (108/8/204, 128) and a small  rim of 
a bowl (10/33/238).

Stone objects : 48 remains of stone artifacts 
located for grinders, cistern, grinders and 
parts of crushing stones but 6 shreds of 
incense burners are the prominent artifacts 
(10/8/172).

Third architectural phase:

 It represented historic period of Lihyanite 
era. A Lihyanite inscription of eleven lines 
(10/33/257) will be discussed later.

Lastly first historic phase included two phase 
first and second represented by a large room 
length from north to south 515 cm and width 
from east to west 475 cm. Entrance at north 
western corner (10/22/29 Z) is 110 cm long 
and 92 cm wide.

Western room:

This room contains several architectural 
elements such as:
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1.Walls:

Three walls are visible in addition to southern 
unexplored wall which is the partition for 
southern area which will be excavated in the 
future. Western wall extended from north to 
south and is highest among the three walls 
about 185cm and in excavation 92 cm long 
appeared at a depth of 26cm. Eastern wall 
(z157) is longer between these walls 390 cm  
longand85 cm wide but only five courses 
remained, Its medium and small stones are 
arranged irregularly .

2.Floors:

Fixing clearly three floors was very difficult 
and it took long time unless we  reached to 
the end of excavation. These belong to the 
Islamic period represented by the fort ( Al-
Zaibi 2014-13: 438-445) and later Ottoman 
period before two  hundred  years (277 z).  It 
is hard soil at a depth of 157 cm located at 
739,92 m above sea level.

Eastern Room:

Like the western room it has also three walls, 
northern extended from east to west and is175 
cm high, consisted of six courses, built with 
small and medium stones. The biggest stone 
used between 63cm to 6cm. Eastern wall 
oriented from north to south built different 
size and shapes of stones.

We think entrance door located in the eastern 
room 100 cm long and separated by apparition 

of 69 cm. Some courses of this wall (eastern 
in relation to western room) three courses  in 
the east belong to the wall dividing the  room 
in the Lihyanite period only 400 cm long part 
remains and other part destroyed by wind and 
rain.

Wall Locus Length Width Height Courses

Eastern  49 330cm 112 cm 190 cm   8

Western  162 400cm 85 cm  50 cm   3

Northern  167 167 cm 80c  175cm   6

Southern  Partition   - - - -

Floors:

Two clear floors located, first (z56) at a depth 
of 138 cm was built of stones floor, while 
second found after76 cm from first but it was 
hard mud floor.

Locus and artifacts:

a. Locus

We documented 38 loci in total, unmovable 
Loci 12. 121, 157 and loci 162, 167, 168 are 
moveable. From 10 loci located 42 artifacts.

b. Artifacts:

Several pottery and metal artifacts are 
located in this room but most of the artifacts 
are stone made, about 32 pieces of stone 
objects included altars (7), bowls 8), grinding 
stones (5), sewer (3) in addition 8 decorated 
or engraved  stones. Most important is a 
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large stone with eleven lines of Lihyanite 
inscription (10/33.257). Artifacts made 
of clay are mostly circular shaped bowls 
(10/8/214) two metal coins (10/8/214,, a leg 
of small figurine(10/33/237) and lastly three  
shreds of clay figurines (10/7/204, 128, 89) in 
addition o head of an animal dived as under:

Stone 
object

Metal  
object

Clay 
object

Pottery 
object Total

32 3 2 5 12

Total:

These are pottery and stone artifacts:

Pottery Stone Total

1719 49 1768

a. Pottery

Total number of pottery shreds located 
this year are 1719, out of which 1062 are 
handmade and 657 are wheel made and are all 
local made..Two shreds Madanite (10/7/30). 
Variety of shreds included rims, base, bodies 
and 16 shreds of handles (10/22/590, 538, 
210, 10/20/372, 10/8/77, 10/7/604. Most of 
these shreds are devoid of any decorations 
except 128 decorated with meandering lines 
(32 shreds), straight lines (35 shreds) and 
some in color (61shreds).Geometrical motifs 
are depicted on several objects (10/7/510).
Common paste is red  and  but some are black 
(51) also. No glazed object could be located. 
Objects burned on high temperatures are very 
few (48) firs and (91) second group while, 
few sheds of medium burned are found here.

B- Stone objects:

We have 49 pieces of stone artifactsfrom4 
loci consisting of sewers,, grinders, grindings 
stones, pots and water containers, most  
important is a part of a lamp (10/8/139) 
and  other is an architectural  element. 
These are made of different types of stones. 
Four of these are made of basalt 10/33/598, 
10/20/372, 10/8/208) and one shred of steatite 
soap stone (10/8/526) and rest 44 are made  
of sandstone.

Fourth Room:

This room located in square (261=6), space 
no.19 above 74,89 m sea level. Upper surface 
layer Locus 41, 42, 45 represented first locus 
consisted of three courses (z41) extended 
from north to south 170cm long with  three 
courses of 55 cm high and 70 cm wide. The 
walls are built with sandstones very well 
placed and well shaped. This architectural 
constitute two partition walls western and 
eastern in square 289 cm first and 145cm 
second. Second located under the first by 4 
cm. and is a set off sand stones forming a 
semicircular shape. It is 173 cm long and 400 
cm wide. Western part of the square is behind 
z41 and holds locus consisted of mud debris 
173 long and 400 cm wide. After gradually 
and slowly cleaning these loci from all sides 
located 187 pottery and stone shreds,187 
stones and160 pottery shreds.
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Red Soil:

Located directly under scattered stones 
(z42) in the south east of square and this 
locus began in “L” form at a depth of 30cm 
facing wall (z41) extended towards east. This 
area was probably used for fire as bones are 
located mixed with small pieces of black coal 
and some ashes.542 shreds collected  from 
this area,23 of these are local made by hand 
mostly consisted of body shreds handles, 
base  while stone shreds are 15of different 
size and shapes.

Debris:

It is the pile of stones, smaller and large in size, 
mixed with soil and scattered on the surface 
(Locus 74, 140).large quantities of stones 
(Loci 47, 73, 75, 140, 163 166) of large  size 
varying  between 45 to 55cmlongand20-36 
cm wide( locus 163, 164).

The debris also contains stones of varying 
size and shapes in moveable loci such as:

- Mud soil :  Located at two different 
places, firstly (z77) in the eastern side of 
square and at 741,62 m above sea level 
and second in the west at 740,98 m above 
sea level  At a  depth of 64 cm found 
different size and shapes of stones.

- Bones material: Only one place at a 
height of 740,37m above sea level we 
found a dense cover of bones in an area 
of 385 cm long and 355 cm wide.

- Hard soil:  Hard mud soil located at two 
different places. First (z48) in the north 
east of square 78 cm long and 62 cm 
wide and second (z79) at a depth of 25cm 
from first located in the northwest area. It 
mixes with other  stones of different  size 
and is 97 cm wide. 

Architectural components: 

After the completion off excavations found 
main architectural components:

1- Walls :

In the southern area we did not dug and 
also in room four where southern wall 
was excavated with difficulty although 
a wall extended from west to east (z289) 
covering as a partition built with sand 
stones 87cm long and 33cm wide. 

- Northern wall (z76) extended from west 
to east, is more higher212 cm long, with 
22 courses. It was built with well shaped 
and well organized sand stones. Its height 
and thickness is different and like last tow 
walls continued at the third architectural 
phase found in the room.

- Western wall (z264) is the eastern wall 
of room 3 (z49) extended from north to 
south to about 334 cm built with irregular 
stones of different size to that of northern 
and eastern walls.

- Eastern wall (z41) oriented from north 
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to south at northern and western walls 9 
cm wide. It is prominent in height with 
northern wall built with well organized 
well shaped stones but varies in length 
and thickness.

2- Floors:

In this room we noted four floors, first hard 
floor (z48), registered in the northeastern 
part of square. Second (301) we did not find 
material but foundations of the walls only 
(289z) located in the south of the square. At a 
depth of 56 cm we found another floor (303z) 
appeared   after 33 cm from the second floor. 
Fourth floor (303z) appeared after 33 cm from 
the second I is the surface of wall extended 
from east to west represented Lihyanite 
period and probably it was used later. 

3- Different architectural elements:

In this unit located thee architectural 
elements (z47) appeared attached   with the 
eastern wall (particularly in the middle) 89 
cm long and 46 cm side and 185 cm high 
consisted of six courses, out of which three 
are mud bricks and made of  sand stones. Due 
to fallen it is not possible to know its use. 
Under the wall eastern we noted that it is the 
fallen wall (z78) remaining part is 127 cm 
long, 89 cm wide and 186 cm high. Second 
element (z186) we know its use after clearing 
southern partition wall. Third element (z303) 
attached with the western wall 106 cm long 
and 80 cm wide.

Locus and artifacts:

From 27 loci fixed and moveable 28 artifacts 
are located.

Artifacts: 

The study of artifacts indicated that in this 
room 28 artifacts made of different materials 
located:

- Stone artifacts: 

Twelve stone artifacts consisting of four 
grinding stones, and one shred of water 
container, one piece of grinder, all made of 
sandstone and one stone has a engraving of 
snake (10/19/33).

- Pottery:

Nine pottery shreds are located out of which 
three are decorated rim

(10/19/131, 127), these are different in 
decoration to those located earlier, others are  
black in color (10/19/178), In addition to an 
architectural artifacts like a crown made of 
gypsum is found. 

Total pottery and stone artifacts:

Stone 
artifacts Pottery artifacts Total

75 2277 2352
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Pottery

2277 pottery shreds are documented, 185 
are handmade and 292 wheel made. All 
are local made except 12 Midain shreds 
(10/19/506, 278, 203). These constitute rims, 
bases, bodies, but 13 shreds are handles only 
(10/19/650, 401, 285, 174, 283). Regarding 
decorations most of these are without 
decorations, only 105 decorated with zigzag 
and straight lines some are colored (27 
shreds). Most shreds show brown and red 
paste, while 89 sheds are black. We did not 
find glazed shreds.  First 109 shreds are made 
on high heat, 65 on medium temperature and 
rest on rest on medium to low temperatures.

b. Stone

82 shreds located out of which 8 are of 
grinding stones, parts of water containers 
and bowls. 22 basal artifacts (72, 128, 130, 
169, 173, 10/6/286, 1020372, 10/33/589), 
in addition to two sheds steatite soap stone 
(10/19/39, 10/6/169), one sheds of calcareous 
(10/6/72) and rest 75 sandstone.   

Fifth room: 

This room is located in square no K25-14 
(Plate no.8) and locus 24and is the  highest 
point 742,54 m sea level in the south eastern 
part. Lowest point noted is 742,54 m above  
sea   level.

It is different from other rooms registered in 
the season by having three doors. An altar 

stone also found here (10/14/206) and three 
Lihyanite inscriptions (10/14/259, 215, 80) 
in addition to a lower base for statue (z202).

Its layers are noted asunder:

Surface layer contains stones of various size 
and shapes (z121) of basalt and sandstone 
mixed with mud mixed some pottery shreds 
and stones. During excavations around this 
room of three remaining walls of hard courses 
noted. Western wall (z205) consisted of five 
courses, mostly in the east (z123) extended 
south to north with thirteen preserved 
courses built with small and medium sized 
sandstones, large stones are very few.

Western wall extended south to north built 
with irregular un-organized stones and stones 
are different to those of other two walls (Locus 
123, 127) probably these were added later. 
Stones are33cm long, 9 cm wide, southern 
wall (127z) extended east to west built with 
all sand stones except one stone of basalt 53 
cm long, 29cm wide and 12cm thick. Easter 
part’s sixth and seventh courses are perished, 
he perished stones are 39cm long and 35 cm 
wide mostly of large  and medium stones.

In most of the walls of this room gypsum or 
white soil was used for plastering eastern and 
southern walls. (Locus 123, 202) particularly 
bases holding statues Plaster is of two types; 
plaster of walls0.6 cm to 1.5 cm thick and 
floor  plaster mixed with gypsum, sand and 
stone granules. Floor plaster was placed over 
basal stones and was 2.8 cm thick.
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Floors: 

In the time period of this two floors are noted 
(z293) in which (locus 208 and 293) and 
first floor (208z) covered by fallen stones of 
various size and shapes.

Doors:

This room is different from other rooms in 
having three doors, first in the  eastern wall, 
second in the extreme west  of southern 
wall and third in the west  opens in the big  
courtyard.

Big walls: 

Besides eastern wall (z123) under eastern 
entrance covered entirely by white soil (plate 
2.19a) the decorated wall with base to erect 
statues. On upper part of one of the stones 
engraved Lihyanite inscription of four and 
half lines (10/14/259) 88 cm long, 48 cm wide 
and 8 cm thick. Over it is a cover of white 
soil of10 cm thickness. Length of remaining 
layer is 80 cm with 50 cm width. It consisted 
of 80% calcareous stone and sand. The layer 
is of two types, plaster of walls and hard solid 
floor while largest stone below is 111cmlong, 
60 cm wide and 22cm thick.

Locus and artifacts:

Registered in 22 solid and moveable loci 11 
artifacts:
- Artifacts -  Artifacts made of pottery, 

metal, clay stones are as under:

Stone 
artifacts  Metal   Clay Pottery  Total

    8     1    1    1   11

Total:

Pottery Stone Total

413 35 448

a. Pottery

During this study 413 pottery shreds are 
located, 221are wheel made and 192 artifacts 
are handmade all are local made, only two 
are Midainite (10/24/645, 10/14/622).Shreds 
located include rims, bases, bodies and 
handles (10/24/521).

Decoration: Most shreds are without 
decoration with the exception of 36 shred 
having zigzag (8 ) and (4) with straight lines; 
33colored and some have floral designs 
(10/14/255) . Most shreds are of brown paste 
but 32 shreds are red ware and 13 black. 

We did not find shreds burned on high 
temperatures or soft and glazed. Most of the 
object medium heated, 68 low heated and 
most without treatment.

b. Stone artifacts:

From six loci 58 stone artifacts located 
mostly grinders and sewers made of 
calcareous stones but 15 are made of basalt 
(10/14/558, 556, 482, 431, 433, 258, 253) 



43

and seven steatite soap shreds (10/ 24/556, 
499; 10/14/256, 253) very few are made of 
calcareous only five are fund  (10/24/554 , 
10/14/558, 556, 482, 253) and rest  31 shreds 
are of sand stones.

Unit First:

This unit is located in square (M26=5) in 
addition to points 10, 12, 27, 31, situated 
741,49 above sea level specially in the 
eastern direction (z37). Upper surface area 
from all sides covered by stones and white 
sand (z33) in the south appeared due to 
digging in addition to two moveable loci 
unique architectural elements complete made 
of mud covered by falling stones in the west 
(z36) east (z37).It was a  very fine type of 
building. It is a niche in the wall located in 
the northeastern part extended at two sides 
250 cm long until southern partition and 
continued until 150 cm deep.

It is evident that this unit in addition to 
surface layer formed a unit of layer  of debris.  
It is against other architectural units with no 
red soil. Variety of stones and soil located at 
a depth of 51 cm. In the west where we found 
the southern wall (z68) at a depth of 8 cm 
in the middle of the unit reached to another 
floor (z71). We continued digging after the 
first floor where large and small stones are 
fallen (plate no.16) while in the middle of the 
square appeared first floor (z71) composed of 
clay and soil.

At this layer we complete first phase and 

located various artifacts of pottery shreds 
and stones.  Most of potter sheds are that of 
handles (10/12/137) some made of stones 
and sandstones (10/12/137). In the second 
phase of debris continued o the depth of 
196 cm included architectural elements of 
two northern walls (z66=72) and southern 
(212=68=38Z). Here we located several 
pottery shreds and stone artifacts consisting 
of grinders, water holders etc.

Architectural elements:

At the end of digging we found that this unit 
contains several architectural components 
that may have connections with it specially 
after exposing southern area of the unit. It is:

Passage:

It is a passage or gully from east west 610 
cm long and 90 cm wide surrounded by two 
walls (plate 2.19d) :

Northern is a complete wall (72=66Z) in the 
west with one course remaining extended 
east to west (plate 2.19a).

Southern wall (38=68=212) is a wall extended 
from east to west (plate 2.19a).It runs parallel 
to northern wall. Two architectural loci are 
located here:

A hole in the land (z70) located under part of 
western wall (z68) at 741,36 sea level. It is 
15 cm long and 10 cm wide and 40 cm deep 
below the wall. We think It  occurred because 
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wall was  build in hurry.

A pile of mud (z212) located at 740,77m 
above sea level. It is a course of wall of6 mud 
bricks 150 cm, long built in the late Lihyanite 
period (plates 2.19c,e). It was  added later 
or it was  restored in its east is an entrance  
(Z35).

Locus no. 12:

Located in the western direction of southern 
wall (Z68) at 741,87 above sea level extended 
west to east 230 cm long  and 10 cm wide with 
eight courses. It is a unique wall in which 92 
cm long stones are used consisted of four 
courses of sandstones and 147 cm long four 
courses of mud. It shows also that these wall 
were restored and it had an entrance in the 
western wall closed later (Z41).The eastern 
wall in fourth room in addition to two walls 
and hard floor (Z 69) 230 cm long  and 160 
cm wide.

Fist architectural element:

Architectural element (Z66) built with well 
arranged stones probably it is a footstep of 
two levels located at entrance of 56 cm wide 
opens in  the west and is the first stage of 
architectural element in this unit.

Second architectural element:

Second architectural element (z71) is located 
in the north of square consisted of hard soil 
at 741,36 above sea level. It is not only a 

square shaped structure (plate 2.20c) but 
quite long and wide 130 cm composed of 
four layers of mud one over the other.  Upper 
layer removed where large quantities of 
pottery  shreds are found (plate 2.12a), some  
are complete artifacts and some incomplete 
(10/31/198, 197, 196, 195, 194, 193,137).
In some of these objects bones are present 
(103/31/193) indicating that this  place was 
for making pottery.

Third architectural elements:

These are three stone circles (z21) situated 
at 740,28 m above sea level each with 
37cmdiameter.  I was probably part of the 
floor (plate 2.21b). Its purpose and role will 
be studied in the coming season.

Floors :

This room has three floors first (z69) 
composed of four layers of mud one over the 
other (plates 2.20, 2.21b) , second is a mud 
floor (z288)  with four circular stones (z210) 
on the same level of floor (plate 2.21b).

Locus and artifacts:

Number of artifacts reached to 35 all made 
of sand stone, eight artifacts made of pottery 
and most prominent is part of pottery lamp 
(108/12/10) and two objects (10/31/195, 
193) are pottery bowls.

Stones Pottery Total
35 8 35
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Total:

These are pottery and stone artifacts:

Pottery Stones Total

1455 30 1484

a – Pottery:

The study of total artifacts indicated 1454 
pottery shreds, 861 are wheel made and 593 
handmade all local made,  consisted of rims, 
necks, bodies and bases. Seven were handles 
(10/31/548, 10/12/234, 10/10/151).  Most 
of these are without decorations except 122 
shreds with zigzag lines,5 with mendering 
lines, 31 straight lines. 186 are colored, some 
with brown color and 94 with red paste and 
39 black.  We did not find any glazed shreds. 
Most of the shreds show medium or low heat 
only four shreds made on high temperatures. 
All of these shreds are rough to medium paste 
except five*10/12/153, 10/5/108).

b-Stone artifacts:

Thirty shreds are found in nine loci varying 
between swears (10), grinder (5), thrasher (1) 
and water containers (5),  all made of sand 
stones except water container made of basalt 
rocks( 10/5/103, 7. 26).

Second Unit:

This unit located in square (L25=15) and 
locus 36+35 at 743,07 above sea level at a 
height of 741,89.It  is like other architectural 

units. Floor level consisted of five loci (257, 
230, 215, 214, 89 built small and medium 
sized stones mixed with clay. Highest point 
in the west (z215) reached to 745,13 m above 
sea level and  southern part of square situated 
at 741,96 m above sea level. It is 39cm deep  
appeared at this depth (z91)in the north east 
of square. It is a mud soil layer250 cm long 
and 100 cm wide situated at 741,74 m above 
sea level. It is attributed to late Nabataean 
phase.

Surface layer appeared at a depth of 265 
cm with several artifacts consisting of stone 
and pottery shreds. Twenty stone artifacts 
(10/15/263, 261, 295) and 436 pottery 
shreds (10/15/651, 596, 262, 260) prominent 
artifacts is a sandstone on which two snakes 
are carved (10/15/156).

This locus contains a number of moveable 
loci some made of large stones (loci 93, 95) 
others mixed with mud and large small stones 
(loci 257,92).

At a depth of 139 cm appeared mud soil (z90) 
400 cm long and 30 cm wide at 740,48 m 
above sea level.46 pottery  sheds ( 10/15/353, 
264) , nine stone artifacts (10/15.354, 263)  
and two other artifact, one base of a stone 
bowl (10/15/151)and second pottery shred of 
a jar(10/15/151) are located here.

Upper locus is a niche (218z) (plates 2.22 
a,b) found in western wall (z217) 170 m long 
and 40 cm wide at741,68 above sea level. We 
decided to explore its function and excavated 
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further200 cm horizontally and removed 
movable loci consisted of soft soil (Z221) 
evidence of abandonment of site. Debris 
shows fallen stones from walls (plate26) and 
unmovable wall stones (Z152, Z228, Z227) 
dividing northern and southern walls by a gap 
of50 cm only. The distance between eastern 
and western walls is 50cm x 50 cm.

Artifacts here are mostly pottery shreds 
consisted of body parts and neck (plate 2.23a) 
also found here bones. It is hard to know 
what type of bones are these but general idea 
is that these belong to head and others are of 
body. The niche was damaged by disturbance 
or destruction. In fact this not only niche but 
above it is a window (226z, plate 2.22c).

Architectural elements:

1.Walls: This unit consisted of 12 small 
or large walls but due to discontinuation of 
Digging it is difficult to develop connection 
between them and not possible to be sure 
about their exact location in the unit. There 
are four main walls in the unit (Z217, 222, 
224, 225). The western wall (z217) is long 
extended from north to south with southern 
wall (167) built with sandstones of small 
and medium size and differ in length and 
thickness. The southern wall made of 
medium size stones varying 37cm to 38 cm 
and thickness of 10 cm. Small stones are10 
to 11 cm long and 10 cm thick.

2. Angleof location:

A triangle shape (168) architectural element 
41 cm long in the west, 34cm wide in the 
south located at740,95 m above sea level. It 
is away from northern walls by 379 cm and 
eastern by 133 cm and have four upper and 
sixth lower layer. This type of architectural 
locus appeared first time at the Dedan site 
and unique in the Arabian Peninsula. This 
type of triangular structure was used for fire 
or to put statue in the temple. 

2. Floors: In this unit four floors  are 
documented but we think there is also 
fifth triangular floor of late Nabataean  
period (Z90) located  between first and 
last floor(z295) 160cm overlooking two 
floors (Locus 2662,271),first  was 450 
cm long and130 cm wide, while smaller 
has hard solid soil (Z266) 100 cm long 
and 62 cm wide. It was covered with a 
variety of fallen large and small stones of 
various size and shapes.

Locus and artifacts:

Forty loci are documented, moveable and 
solid in addition to 23 artifacts.

Artifacts – A large quantity of artifacts are 
found as under:  

Stone artifacts Pottery shreds Total

65 1171 1236
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Pottery :

Study of pottery shows that there are 1171 
shreds, 1060 are wheel made and 155 
handmade all of these are local made. One 
shred seems to be Midianite (11/15/636), 
specifications of these shreds is as under:

1. Shape -   There is a variety of these 
shreds consisting of rim (135), base (93) 
bodies (995) and 8 handles (10/36/606, 
260,353,421, 551, 10/15/582, 631, 
10/35/685).  Most prominent are those 
with floral designs on bodies (10/36/606) 
located at 742,30above sea level at 
location point 36.

2. Decoration – Most of the artifacts are 
without decorations except 112 shreds 
with zigzag lines (18 shreds) and 43 
straight lines while colored shreds not 
more than 22. Decoration was outside 
and inside. Outside decorative shreds are 
8, and those inside16 shreds.

3. Paste color- most common color of 
pasties brown and red but some are 80 
shreds are black.  Rough brown shreds 
are more and those soft in this unit are 
three only (10/15/661, 444, 256).

4. Fire -  In this collection medium burned 
shreds are 640 and low heated 525, 
high  burned shreds are 10(10/36/596, 
10/15/675, 582, 551, 351). Only one 
glazed shred is found in this unit 
(10/15/636). 

Stone artifacts:

65 stone artifacts located in this unit consisting 
of grinders, crushers, water container and 
utensils, 12 objects are made of sand stone 
and six that of basalt (10/36/596, 10/15/475, 
236, 222).

Third unit:

 This unit is located in square (M25=16) and 
loci 30, 31, 37 at highest point of  742,54 m 
above sea level and lowest point 740,80 m  
and like other residential units the site was 
disturbed.  Digging reached to 191 cm at 
740,93 m above  sea level of  highest point 
and742,54 lowest point  we found  plastic 
bags at the eastern wall (z194) sea (plate 
29).  Surface layer is composed of small and 
medium sized stones of various shapes in 
locus (241 129). Two architectural elements 
found here, one mud layer in the middle of 
the square (Z132) and  second a row of stones 
extended from north to south 115cm long 
and 110 cm wide in south western corner of 
square (Z131).

After removing small and medium sized 
stones begin debris west of muddy mass. 
Mud debris mixed with sand stones of small 
size (Z133). Destruction area spread in an 
area of 146 cm long and 66 cm wide 66 cm 
away from southern corner and 178 cm from 
western. In northwestern corner found a mud 
layer (134z) which is probably first surface 
area attributed to late phase. First architectural 
phase represented this floor in addition to 

Dedan 10th Season 2013 AH



ATLAL 30 PART ONE 48

architectural loci 131and 132.Seven movable 
loci found here (241, 133, 130,129) and solid 
(134, 133, 131). Also found pottery and stone 
artifacts. Pottery shreds amount 577and stone 
32pieces.

We shifted work towards west between locus 
131and134 where appeared debris mixed 
with stones (135z) 130 cm long and 97 cm 
wide. It was part of entrance.   

We thick this unit faced two architectural 
phases of different dates, first represented by 
loci (131, 132, 135, 194) in addition to mud 
floor (Z71). It was at an early depth of 30 
cm of locus 134 and is a floor of late period 
(Z136)and second at a depth of 340 cm 
begins from locus 136 o locus 305 at739,50 
above sea level.

We faced layer of gypsum plaster (134) that 
was found in all squares but with breaks. It 
was the plaster of floor of early phase (late 
Nabataean).

Architectural elements:

At the end of excavations of main architectural 
elements we reached to  following results:

1 – Walls:

We found several small and large walls in 
this unit but to discontinuity of excavations 
it was difficult for us to go in detailed study 
and to know the relationship. There were 
two walls with less than 40-45 cm distance 

between,  first (z194) was different from the 
other in having all courses built with sand 
stones while second (z131) built  with mud 
and stones (z194) situated in the middle of 
square extended from north to south and built 
in two different phases with same length and 
width 214 cm long and 44 cm wide. Stones 
of sandstone courses differ in size length and 
width.

Eastern wall (z135) extended south to north 
1226 cm long fell down particularly its 
southern part. It was built with sand stone 
and mud. Third, fourth and eighth built with 
well arranged and well shaped sand stones 
and plastered with clay. It was 146 cm wide 
protection wall.

2 - Entrance:    

Architectural element130 cm long and 97 cm 
wide situated at 741,91 m above sea level 
and is probably an entrance.

3-Floor

In this room the floor is hard (137Z) situated 
at 742,20 m above sea level in  north western 
corner damaged by falling stones. Remaining 
part is 43cm long and 34 cm wide.

Locus and artifacts:

In this unit documented 18 solid and 
moveable locus.
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Artifacts:

This architectural is devoid of any prominent 
artifacts but several stone and pottery sheds 
are collected as under:

Stone Pottery Total

44 963 1007

a- Pottery:

We studied 963d pottery shreds, 721 are wheel 
made and 242 shreds handmade, all are local 
made with the exception of nine Midianite 
shreds (10/30/561, 559, 10/16/327; one looks 
like Nabataean shred (10/16/241). Shreds 
belong to necks, base, bodies and rims, seven 
are that of handles (10/16/502, 500,455, 241). 
Most of these are devoid of glaze but 102 
shreds are decorated with meandering lines,  
5 with lines and some 95 are colored shreds 
mostly with brown paste and some red ware 
in addition 41 black shreds and one brown 
(10/16/241). Medium and low fired shreds 
but not on high heat.

b- Stone artifacts:

Forty four pieces of grinders (19), crushes (6) 
and pots (5) are found in this unit, including 
12 pieces of sandstones and seven that of 
basalt(10/16/560, 501, 454, 246) one that of 
steatite soap (10/16/244).

Big courtyard:

This courtyard is 14.15 meter long and 780 
cm wide. Distance between platform and 
water tank (z146) is 5 meters located between 
squares (K2, K3) and locus 11, 23, 25, 26. 
Highest point with sea level 741,59 m (locus 
11) and lowest 740 m (square K2) . At the end 
of excavations we noted that these squares 
are not part of northern courtyard but part of 
southern area located in 8th season Al-Dhaib 
2014-81-87andnint season (Al-Zaibi et-al 
9th season under publication).In the middle 
service room at east, south and north and in 
the west is a water reservoir (146z). 

But this part of courtyards is different to 
that in the south in scattered mud layer 
covering most of the area (Al-Dhaib 2014-
82), particularly in the north west is a 
cover of stones of different size and shapes 
(Locus181,1775, 17, 10, 1).

North western corner consisted of loci 1, 3, 
11 in three Tel. Locus 11 is the highest point 
(741.59) situated near to the water main tank 
at lowest point 740.84 m above sea level, 
difference between these is 75 m where we 
found great difference in the debris of these 
squares where stones of various size and 
shapes scattered in locus 11 and less in locus 
(1,3). Mass of stones in the supper surface 
(locus 1, 17) found near the main tank and 
architectural elements are more in locus 11 
and are similar to room no.1 (squae2) with 
its four walls.
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We came down to 170 cm decided to stop 
further digging at 739.89 m where team of 
season 9 also stopped. During excavation 
registered 42 loci out of which 11 loci are 
solid consisting of architectural elements 
some are moveable such as loci 174, 145, 25, 
22, 8, 5.

Surface layer:

It is a layer of middle and small stones (loci 
181, 175, 147, 17, 1), beside  these stones is 
a mass of sand mostly in locus 11,some parts 
in  squares 1, 2 differ in archaeological finds. 
Depression is clear in this part of the courtyard 
that we noted in the south in previous season 
eight.  It was not due to destruction but by due 
course of time and absence of architectural 
elements in courtyard. It is also different in 
the depth of upper surface. Depth of 44cm 
reached to 154. We collected 270 pottery 
shreds local and handmade. 64 are wheel 
made. Stone artifacts are 7 only all made 
of sandstone. Two stones contain Lihyanite 
inscriptions consisted of two lines (10/1/1) 
and other is an incense burner (10/1/2).

Mud layers:

It is found scattered in five places in square 
2only (Locus 142, 20, 234, 183, 169) at 
different places.  These began to appear at 
point 741.85 m above sea level and continued 
at a depth of 740.39 m above sea level (Z169). 
Artifacts in this part are less than artifacts in 
all other parts of the courtyard. 283 pottery 
shreds, all local made and 82 handmade are 

collected here. Stone artifacts are only two 
(10/2/181) and second part of crusher both 
made of sandstone (10/23/181). Only one 
bronze eye liner found (18/3/10).

Red :

After removing upper surface layer several 
things appeared in loci 2, 3, 13, 14, 18, 
148, 173, 176 (plates 2.25 a,b) in varying 
depths between44cm at some places and 
154 cm at other place.  There was a large 
scatter of pottery shreds reaching to 1020, 
mostly glazed pottery (10/3/16) and 27 stone 
artifacts consisting of without doubt parts of 
cylindrical pillars (10/11/101) and only three 
metal objects.

Debris:

It is a layer of stones of various size and 
shapes mixed with soil, most of these are 
sandstones used by the residents of Dedan 
scattered on large scale  in two squares at 
point no.11 (locus 5, 16, 21) where 171 
pottery shreds are found. 43shreds are wheel 
made and only three stone objects found, 
two of unknown use ( 10/3/184) and third a 
hammer stone (10/3/211).

Debris is widely scattered in upper or lower 
and reached up to depth of 150 cm located at 
741.39 m above sea level. We stop work at 
739.89 m above sea level.

This debris found at different levels in wide 
area and depth is devoid of any artifacts with 
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the exception of sand in which three stone 
objects are located such as:

- Layer of green soil (z7) 140 cm long and 
100 cm wide. 

- Dark color layer (Z23) covering an area 
100cm x 40 cm appeared after removing 
stones in eastern squareno.3 at western 
side at a depth of 30 cm.

- Layer of sand (Z171) appeared directly 
under the dark soil (z23) 130 cm long and 
30 cm wide. It was a partition area for 
eastern square no,3.

- Layer of bones (locus 184, 273) two such 
layers are located at point no. 25 with 
a distance of 110 cm between. First in 
south eastern corner and second mixed 
with ashes covering 100 cm long and 98 
cm wide area.

- Layer of coal (z233)located directly 
under mud layer  (z142).It is 115 cm long 
and 70 m wide and 2 cm high.

Architectural Loci:

At the end of excavations appeared following 
main architectural components:  

1.Walls:

In this courtyard located five walls:
Wall extended from east to west (Z24) 390 
cm long and 100 cm wide in its western area 

and 85 cm in the eastern part with a height 
of 30 cm and three courses, in the western 
direction reached a height of 50cm with four 
courses. Damage started and in the west 
destroyed 30 cm wall in the middle due to 
the impact of time and nature. Western wall 
in room no.1 (z177) was added later dividing 
water tank and the area of courtyard.  

-Wall (174z) extended north o south about 
179 meter long and 82cm wide and61 cm 
high at740.19m above sea level with seven 
remaining courses built with different size 
and shapes of stones. Last three courses were 
made of basalt rocks.

 -Architectural elements built with sandstones 
with the exception of two basalt rocks found 
one in the wall and other separate added later 
(plate 2.25e). 

-Architectural element of one course only 
(Z240 +239) consisted of three stones 
situated at 739.93 above sea level. It is 80 cm 
long and 20 cm wide stone.

2- Cylindrical pillar:

Part of cylindrical pillar (101/11/10) with a 
triangular base of sandstone situated

At 740.09 m above sea level with the 
remaining height of 107 cm and 38 cm 
diameter located at point 740.20m with a 
distance between cube-shaped base 740.16 
m above sea level. Besides found a mass 
of pottery shreds (10/11/139) in addition to 
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bones (377) directly in north of southern wall 
of room no.1 (z9) a 110 cm. We do not know 
its function as o entrance is found in it also 
do no its real height may be we shall learn 
about it in future excavations. May be we 
find another pillar in future. Also we did not 
find any architectural element in south except 
large courtyard.

4-Water Tank: 

It is a water tank not exposed until now its 
eastern part only is southern corner located 
in ninth season and northern exposed in this 
season with  its present circular shape (z146)
another half part shall exposed in coming 
season. Only five courses of sandstones 
of large and medium size are noted. It was 
plastered from inside with gypsum. It was 
used to store water for children and elder 
people. Width of southern walls is 160 cm 
and that of northern walls 11cm and eastern 
115 cm.

5-Floors: 

In this courtyard following floors are located 
Z4, 16, 13, 22, 149, 150,236. These are open 
places contrary to closed areas.

Locus and artifacts:

-Locus – 42 loci are located from six points.

-Artifacts – No other artifacts are found in 
this courtyard accept pottery shreds and 
stones. 24 grinders, water cisterns, grinders, 

bowls and two incense burners   found here 
(10/1/122). Six pottery shreds consisting of 
two animal figurines (Camel) (10/25/183, 
10/1/ 121) , first located besides the tank 
while four metal objects of eye liner are part 
of the assemblage (10/3/18).

Pottery shreds and stone objects listed here:

Pottery shreds Stone objects Total

2736 41 2777

a. Pottery:

Some shreds are glazed decorated with certain 
designs all are local made but 8 shreds are 
different, four out of these are Greek (142, 
176) and four other Midanite (142, 13).

b. Stones:

Forty one stone artifacts located in two 
squares (11loci). 15 are made of sandstones, 
10 shreds basalt two made of steatite soap and 
one calcareous. 19 shreds that of grinders, 
seven sewers, three grinding stones and two 
incomplete bowls.

Second Courtyard:

This part is composed of the big courtyard 
in the religious center in square (125) in 
addition to larger part of square (125) and 
area no. (34).Its highest point was 742.00 m 
above sea level and lowest 741.56m.

This courtyard is different from other areas 
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in having a platform (elevated area), it is 
the second platform located in this large 
compound dated back to Nabataean  period 
where we located three Lihyanite inscriptions 
in addition to a coin (10/34/235).

We began digging in the surface layer higher 
in the east (742.20 m) Z97 and higher point 
in south western corner was (741.06m) z258.  
It consisted of small and medium sized 
and different shapes of stones. This layer 
continued in east of the compound by 11cm, 
and further continued at the south western 
corner by 7 cm. Regarding  artifacts located 
50 artifacts, 7 stone including a prominent 
altar (10/39/223) and a platform for offering 
animals. 19 pottery wheel made shreds found 
here. Under this surface layer appeared red 
layer (z98)in square 13 eastern   part of large 
compound. There were two different levels 
(741.89m) veering entire square (13) and 
second (Z186) appeared after 102 cm  60 cm 
long and 50 cm wide. In the western part of 
the compound appeared red soil mixed with 
stones of different size and shapes (z120)200 
cm long and 180cm wide. Here we located 
20 local and hand- made shreds and8 wheel 
made shreds.   

Layer of Debris:

It is a layer covering most of the area 
composed of stones of different size and  
shapes mixed with soil. Located here solid 
and moveable loci, first appeared four loci 
of mud and clay (z100) and other hard soil 
(Locus 196, 183, 260).

Two other layers located at two different 
levels with a difference of 36 cm (291, 251). 
Last layer consisted of large sized stones 
mixed with mud some reached to a length 
of 50 cm located mostly in the northern area 
(Locus 281, 120, 103) in two squares 13 and 
39. We could not find their relations with 
the platform it  was probably late addition, 
the walls and most pars around it are fallen. 
Artifacts located from 21 loci consisting of 
13 stone objects, two Lihyanite inscriptions 
(10/13/185, 77) and four parts of legs 
(10/34/74) including 962 pottery shreds local 
made and 115 handmade shreds found here. 
Two handles (10/34/186, 10/39/210) and two 
shred part of the body and base (10/34/191, 
10/13/78 and one metal coin (10/34/235) 
collected here.

We are sure that Nabataean period continued 
until 740.32 m height and Lihyanite  period  
terminated at  740.17 m above sea level.

Architectural Loci:

At the end of excavations following main 
architectural components are located:

1. Walls

The only wall in this compound opposite to 
the walls of elevated area is the wall known 
to us as eastern wall (z99), it is the western 
wall for  third room (square 8) and fourth 
(square14).  Its height in the eastern area 
(overlooking 4th room) is 106 cm consisting 
of 6 courses of variety of rectangular stones 
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and some time there are square shaped stones. 
This type is not known in the Dedanite era 
in rooms, or in base of statues. Stones are 
attached and plastered with mud (plate 37). 
Most of the stones here are sand stones, some 
large and some small, space was filled  with 
small stones.

2- Floors:

Two floors are noted in this compound first 
(z309) 482 cm long and 459 cm wide  while, 
second (z285)  55 cm long and 40  cm wide. 
First was damaged and covered by falling 
debris of the walls.

3- Platform:

After exposing this architectural element 
(z265) we find that it is a platform with only 
three walls preserved. First courses of eastern 
and western walls were built with two large 
stones these were between 78 and 73 cm long 
and thickness from 40 o 43cm.  Northern 
wall consisted of three large stones 71-79 
cm long and 41 to 40 cm thick. Platform was 
covered by the debris of the surface of stones 
and mud mixture of small and medium sized 
stones. (258z) after4.3 cm found mud (26Z) 
layer and under it located an altar (10/39/213) 
and further another altar (10/39/248) to 
place offerings to god. The rock in the north 
contains Lihyanite inscription but we think 
the altar date back to the Nabataean period 
and used again in subsequent period.  Statues 
and artifacts located here had some relations 
with the temple and the deity.

Locus andartifacts:

28 Loci solid and moveable are located here 
in addition 19 artifacts:

- Artifacts:

(10/34/191, 10/3/78) and one handle 
(10/34/186) in addition to a coin (10/34/235). 
Two Lihyanite inscriptions (10/13/77, 
10/34,185) and one coin (10/34/2350 
collected in this area. 

Pottery and stone artifacts:

Pottery Stones Total

1118 12 1120

a. Pottery:

Pottery objects are all local made and 
1118 shreds are all wheel made except 369 
handmade. These consisted of rims, neck, 
base and handles in different colors such 
as red, black, brown included had bones 
and others without any addition, these were 
made on high, medium and low heat all these 
located in three loced.

b. Stones:

12 stone artifacts from two points are located 
consisting of grinders, water container and 
hammers made of basalt rocks except two 
objects made of sandstones.
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Third Compound:

This unit consisted of squares (N26=4, 
N25=17) in addition to points 9, 21, 28, 29, 31, 
37, 38 situated at the height point of 713.30m 
above sea level located in the middle of 
southern area of square (4) with lowest point 
at 740.81m in the same compound which is 
10 m long and 6 m wide. Style of erecting 
walls western (z243) and southern (z213) in 
addition to red stones (254) is the last period 
of architectural component. The compound 
was open we think consisted of two portions 
with a wall in the middle (z267) extended 
from south to north. In this season we 
noted three walls in the south of compound 
(square 1) while wall (Z267) dividing he 
two courtyards is the largest wall of 620 cm 
extended from  west to east of the square.

At the end of excavation we found that this 
courtyard is located in northeast of the temple 
that reached at the depth of 380 cm specially 
at the last floor (z305)at  739.50 m above  sea  
level.  Three moveable locus consisted of :

- Surface Layer:  

This layer continued up to 120 cm (Locus 
25, 86, 105, 112) consisted of sand stones 
covering entire surface from northwest (z25) 
to south east with small stones and  red soil 
(26z) and large stones and few basalt rocks 
(z86).

Located stone 45 stone artifacts and 884 
pottery shreds, five grinding stones

(10/17/119, 10/9/94) and one sewer (10/4/91) 
and shred from the tank of sand stone 
(10/9/96) and a cylindrical shaped object 
shred (10/4/22) also we located at this layer 
a glazed shred (10/4/19) in addition a metal 
piece (10/4/20) and a piece of rope (10/9/92).

- Red Layer:

Located at three places (locus 28, 84, 106), 
two from square (4), (Locus 28, 84) and 
third from square (17) Locus (106) and last 
at (z84). It was long in the north at point 
(9) 230 cm and 141 cm wide while smaller 
locus (106) 100 cm long and 141 cm wide 
in northwest of square (17).  This layer 
continued in the courtyard for 89 cm, retain 
artifacts of pottery shreds (445) and stone (20 
pieces), two artifacts of small incense burners 
of pottery (19/4/21) and lastly a stone lamp 
(10/17/224).

- Layer of debris:

It is spread in a larger part vertically (locus 27, 
85, 88, 244, 294) and covered the entire area, 
and horizontally depth of 238 cm at 741.88 m 
above sea level (z27). The soil composed of 
small and large sandstones and huge stones 
of building located in the south of unit. This 
layer composed of 5 loci of stones (plate 33) 
(loci 29, 30, 110, 191, 253, 254) mixed with 
mud, small and medium size stones (locus 
108,109, 111). 312 artifacts are located 303 
pottery shreds, 8 stone and one (10/9/23 a 
floral piece at 742.62 above sea level.
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Architectural Loci:

At the end of excavations following 
architectural components appeared:

1-Walls:

Walls of this unit are similar to those located 
in other walls but only difference is that here 
the stones are well shaped and very well 
arranged (locus 213, 243) but wall (z213) is 
longer and higher and composed of loci 81, 
82, 213 represent two phases and two dates 
of construction. Western wall extended from 
east to west built in Dedanite style while 
eastern part (81,82)represented   later period.

Western wall extended (locus 132) from 
south to north consisted of mud bricks

In first, second and fifth to seven courses 
while third, fourth and eighth consisted of 
well shaped stones, same method used in wall 
(Z277) oriented from east to   west and is 47 
cm higher than the building walls by 47 cm, 
height to other walls is  75 cm. Thickness of 
the stones 75cm. Courses build with stones in 
eastern wall (192z) is completely similar to 
southern wall (Z198) lower part of it is debris 
higher then eh floor(z305) by 74 cm,  height 
of remaining  courses is 27cm.Stones  used 
are smaller, medium and large in size.

2-First Architectural Elements:

This architectural component consisted 
of four walls (locus 80, 81,82, 279)  440 

cm long and 268 cm wide. Three of these 
extended west to east, one extend from south 
to north (z82) three build besides each other 
some of these elements (plates 34, 35) are 
not different in construction type these are 
protection wall for the  platform. We cannot 
understand their use until removed other 
parts around it. Walls led directly on ground 
with mud bricks (z171) in addition to a wall 
extended from south o north (Z273)101 cm 
long and 110 cm wide situated at 739.62 m 
above sea level.

3-Second architectural Elements:

It is a gap surrounded by four walls built by 
solid stone layers. Construction style is known 
in the Dedanite period. These walls extended 
up to the depth of 190 cm at 738.59 m above 
sea level. We stop work here for future but 
on general view saw two walls western and 
southern (locus 213, 243) built with very nice 
layers  of sand stones but center part of  the 
southern wall damaged badly (z213) locus 
no.268 98 cm long and 95 cm wide built with 
longest stones used in the two walls.  

4-Floors:

In this compound we note three floors (z274, 
276, 305) all made of hard mud walls (plate 
2.22c). First is covered by fallen debris and 
stones of various size and shapes.     

5-The Hole:

In northeastern corner in the second 
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architectural component very close to wall 
(z82).It was used in various phases of history. 
This wall was build for the hole 32 cm deep 
used only in the Dedanite period only. It is 
just 6 cm from the eastern wall and 144 cm 
from western wall 189 cm away from (z287) 
from the place we are looking at it. We tried 
to understand its use which is 8 cm wide. 
We think it was a place to put some valuable 
objects or may be a small lighting place. It is 
located near the wall (z213)10 cm long   and 
8 cm wide situated at 740.56m above sea 
level. It is rectangular shaped 10 cm wide 
closet to the wall.

6- Niche:

A niche found under area (12) is like two 
holes or niches (locus 218, 226) located in 
the wall. it is different to that inside niche of 
square 5 (locus 7) wall (z68). Niche like this 
not found in architectural elements (Plates 
2.22d, 2.28a). After entering this niche 
(z244) situated at 740.44 m above sea level at 
length 196 cm and width 159 cm located two 
walls northern and western with very nicely 
arranged courses of stones (z243) date back to 
Lihyanite period (plates 2.27 c,d). We found 
some bones and coal (z248) evidence of its 
use at later period affected by various natural 
factors (plates 2.28). We can say as a result of 
excavations and studies that this architectural 
component witnessed three historic phases. 
Dedanie, Lihyanite  constitute early phase 
(Locus 80, 267, 286)and second Lihyanite 
era represented by floor(z274) and walls (81, 
82, 213,273) represent late phase three of 

Nabataean period (Locus 82, 83). Locus (82) 
continued in phases Lihyanite and Nabataean 
while locus 267, 213 continued in Dedanite 
andLihyanite period.

Locus and artifacts:

Recorded 50 loci immoveable and moveable, 
in addition to other 30 artifacts

-Artifacts:

Artifacts in this unit consisted of pottery 
sheds, stone objects, metal and met. 

Floral stone Metal met pottery Total

1 25 1 1 2 30

Total:

Pottery Stone Total

3071 135 3206

a. Pottery:

This study revealed 3071 potter sheds, 
2146 are wheel made 925 are handmade 
all are homemade. Out of four shreds one 
is Nabataean (10/17/412) and three are 
Midianite shreds (10/17/273). Shreds are part 
of body, base, neck and rim  and nine handles 
(10/17/487, 271, 10/4/86, 10/9/489, 319; 
1/37/680, 10/31/574. Regarding glazed sheds 
169 and decorated includes zigzag (36) and 
lines (34). Also 71 shreds are colored. Four 
shreds have geometrical patterns (10/38/600, 
10/31/579, 10/4/88. 469 shreds are red ware, 
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345 black.  Only one shred heated  on high 
temperature rest are medium and low burned 
(68 shreds). Most  are without treatment (267 
shreds).

b.Stone artifacts:     

135 stone artifactsareloctedin16 loci consisted 
of crushers (46), grinding stones (41), pots 
(7) and one piece of water tank (10/31/587) 
and  one architectural part (10/4/117) other 
parts of different stone objects. Most of these 
are made of  sandstones and basalt while 
ten shreds are that of steatite  soap stones 
(10/29/27, 10/17/276, 10/9/293, 10/4/89.
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Preliminary Report on 2014 Fieldwork in Southwest Saudi Arabia 
Underwater Research in the Farasan Islands

Garry Momber1,2, Jan Gillespie2, Brandon Mason2, Christin Mason2, Lauren Tidbury2, Waleed 
Mozayen3, Faris Hamzi3, Juma Al Sadiq3, Abdullah Al Haiti3, Matthew Meredith–Williams2, 

Niklas Hausmann2, Abdu Aqeeli4, Mohammed Mofta4, Geoff Bailey2

1. Introduction

1.1 Background

This report describes underwater fieldwork 
carried out over a period of 2 weeks in 
the Farasan Islands between 2nd and 15th 
March, 2014. This work was planned as the 
culmination of a sequence of underwater 
investigations that began in 2006 with 
experimental deep diving in the inshore 
waters of the Farasan Islands (Bailey et al., 
2007a,b; Bailey et al., 2014a) and continued 
with shallow-water diving in 2008 and 
2009 (Alsharekh et al., 2014; Bailey et al., 
2014b). A deep-water survey with a specially 
equipped ocean-going research vessel (R/V 
AEGAEO) with acoustics, coring and the use 
of an ROV was also carried out in 2013 over 
outlying areas of the continental shelf around 
the Farasan Islands (Sakellariou et al,2013).

The underlying rationale for the underwater 
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research lies in the existence of an extensive 
area of shallow continental shelf in the 
southern Red Sea, and the fact that much of this 
area was exposed as dry land for long periods 
during the Pleistocene and early Holocene as 
prime territory for human occupation. This 
submerged landscape was finally drowned by 
sea level rise at the end of the last glaciation, 
a process of inundation that was completed 
by about 6000 years ago. It follows that 
if we wish to know about earlier human 
activity in the landscape, and especially if 
we wish to know about the deeper history of 
coastal settlement and exploitation of marine 
resources, investigation of this submerged 
landscape is essential, and new research 
along these lines is now being pursued in 
many parts of the world (Bailey, Sakellariou 
et al., 2012; Evans et al., 2014). This research 
demonstrates that archaeological material and 
features of the original terrestrial landscape 
can often survive the process of inundation, 
sometimes with unusually good conditions 
for the preservation of organic materials 
compared to their terrestrial counterparts. 
Equally, this research demonstrates that there 
is still a great deal that we do not know about 
the taphonomy of underwater material – the 
conditions that determine its preservation 
and the chances of its discovery.
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Throughout the sequence of investigations 
carried out in Saudi Arabia, the underwater 
work has been carried out alongside terrestrial 
survey on land, both on the mainland, where 
the survey has concentrated on the search for 
Palaeolithic sites, and on the Farasan Islands, 
where attention has focussed on the extensive 
shell mounds that date back to about 6000 
years ago. The assumption underlying this 
combined approach is that the study of sites 
on land can give indications of the type of 
material we might expect to find under water, 
its geomorphological associations and hence 
where to look for similar finds under water, 
and the likelihood of its survival during and 
after inundation by sea-level rise.

A key focus of research on the Farasan 
Islands is the shell mounds, which are a 
dominating archaeological feature of the 
present-day coastal landscape, and which 
mark the presence of earlier coastal societies. 
Our previous investigations demonstrate that 
these were sites used by people who not only 
collected large quantities of marine molluscs 
as food but also carried out fishing and 
hunting of gazelle on land. The key question 
is whether similar sites might have existed 
when sea level was lower than the present. 
These sites are typically associated with 
shorelines that have an undercut notch created 
by marine erosion at the land-sea interface, 
and we have established that similar features 
can be identified under water, marking the 
position of palaeo- shoreline formed when sea 
level was lower than the present. These are 
an obvious target for underwater exploration

1.2 Objectives

The aim of the 2014 investigations was to 
complete the exploration of two areas that we 
have previously identified as suitable targets 
for underwater excavation, on Qumah Island 
to the south of the main island of Farasan, and 
on the Sulayn archipelago to the north of the 
modern port (Plate 3.1a). Our objectives were 
to complete excavations at these locations, to 
continue to develop methodologies for the 
investigation of seabed sites, and to collect 
a larger sample of bulk shell and sediment 
samples for laboratory analysis and the 
search for indicators of human activity. We 
also carried out some additional survey on 
land to fill in gaps in the survey of on-land 
shell mounds and coastal sites. The work was 
undertaken by a combined team of marine 
archaeologists from the University of York, 
the Maritime Archaeological Trust and the 
Saudi Ministry of Tourism (Plate 3.1b). 
Below we describe the different elements of 
the fieldwork in chronological order, with a 
concluding summary.

2 Underwater Work

2.1 Preliminary setting up

The British dive team arrived in Farasan 
Town in the evening of the 2ndNovember 
2014, and met with Colonel Faisal Al Johany 
of the Farasan Border Guard to establish the 
necessary protocols for local work and the 
availability of technical support including 
support boats and facilities for refilling 
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diving tanks with compressed air. The 
Colonel offered the maritime team all the 
help he could to facilitate the smooth running 
of the project, including a ridged inflatable 
boat for safety cover in the project and the 
offer to fill the diving cylinders at the end 
of each day’s work. Lieutenant Abdullah 
Rifa’i was assigned the task of looking after 
the dive team and assisting with logistical 
arrangements. On the following day, the team 
met the Governor of the Farasan Islands, 
Hussain D. Aldajani, who offered his support 
for the education programme on underwater 
archaeology, which had been prepared in 
case the opportunity arose to teach in a local 
school, and he offered to assist the project 
team where he could as guests on the Farasan 
Islands. In addition, Abdul Aziz Al Sha’bi 
the Farasan Municipal Engineer offered 
the use of the Municipality boat for diving 
on the 9thand 13thMarch. Because of dive 
logistics, variable availability of boats, and 
interventions of bad weather, work alternated 
between the two main dive areas

2.2 Sulayn Archipelago I

Diving began on 4thMarch at the Sulyan 
Archipelago. Abdu Aqeeli led the dive team 
in two boats to the dive site. The dive team 
consisted of Garry Momber, Brandon Mason, 
Christin Mason, Jan Gillespie and Lauren 
Tidbury. The aim of the diving operation was 
to relocate the area where charcoal was found 
in 2009 and recover more samples to aid our 
investigations to see if we could discover 
evidence of human activity. The dive team 

located the area, set out an underwater grid 
and opened small evaluation trenches (Plate 
3.2a).

On 5th, 6th and 7th March, the same dive 
team, with the addition of Matthew Meredith–
Williams and Niklas Hausmann continued 
the diving operation to extend the underwater 
excavation and collect samples (Plate 3.2b). 
The Border Guard boat joined us each day 
with the filled tanks and to provide support 
as needed.

Diving was aborted on Friday the 8thdue to 
a mechanical fault with the dive boat. On 
Saturday, diving resumed at Sulayn with the 
addition of Geoff Bailey, who entered the 
water with dive equipment for an inspection 
of the fieldwork. Three trenches had been 
excavated to open up sections in the area of 
interest and 34 samples had been collected. 
Sandy overburden was cleared from an area 
measuring 6 m2in preparation for further 
sample recovery.

2.3 Qumah BayI

On Sunday 10th March Waleed Mozayen, 
Abdullah Al Haiti, Faris Hamzi and Juma 
Al Sadiq from the Saudi Commission for 
Tourism and Antiquities joined the British 
group to form the Saudi–British Dive Team 
for excavation in Qumah Bay.

An airlift, which was built in Farasan by the 
dive team on Friday, was used to remove cover 
from the seabed to expose the submerged 
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land-surface in an area that had the potential 
to hold archaeological material (Figure 8). 
The covering sediment was removed to show 
the underlying seabed geology, comprising a 
relict coral platform. Three samples of mixed 
shells were recovered for assessment.

By the end of the first week, the dive team 
had conducted 5 days diving. Twelve divers 
and nine supporting team members had been 
involved in the diving operations, resulting in 
59 dives in 28 diving operations, and recovery 
of 37 samples for sieving and assessment.

2.4 Sulayn Archipelago II

The second week of diving began with 
underwater survey and sampling at Sulayn 
archipelago on Tuesday. The diving on 
Monday was aborted due to bad weather. 
The grid was expanded to cover an area of 
70 m2with four 10 m baselines and 1.5-mm 
corridors in between. The grid was used as the 
reference framework around which  sampling 
was conducted, and, where warranted, areas 
were excavated to the underlying bedrock.

Over the next two days the joint Saudi-British 
dive team worked together to collect samples 
and expand the excavation within the survey 
area (Plate 3.2). Three diving boats supported 
the excavation. One was provided by Abdu 
Aqeeli, one by Mafari Aqeeli and the third 
was a Farasan Border Guard safety vessel.

2.5 QumahII

On Thursday, fieldwork was carried out at 
Qumah for the second time. The entrance 
of a small underwater cave was targeted for 
sampling. A base line was set up running for 
7m from the cave, down slope to the east. 
The air lift was deployed to help remove the 
sediment overburden. Divers from the British 
and Saudi team worked together enabling the 
Saudi archaeological divers Faris Hamzi, 
Abdullah Al Haiti and Jumah Al Sadiq to gain 
supervised experience with the air lift (Plate 
3.4c). A total of 15 samples was recovered, 
some of which contained a large amount 
of shells from edible shellfish while one 
contained a dark coloured irregular-shaped 
lithic (Plate 3.6c).

2.6 Sulayn III

The last day of diving was back in the Sulayn 
Archipelago. The trenches were extended 
and further samples were collected. Areas 
that showed potential were excavated to 
the underlying bedrock (Plate 3.2). In two 
places, along the northern baseline, patches 
of seabed were stained dark grey with flecks 
of black material embedded in the old coral 
surface. It is possible that these patches are 
marks left by burning. Samples of the seabed 
were recovered for analysis and additional 
samples of the surrounding sediment were 
collected.

A further day’s diving to investigate the 
palaeo-channel that runs below the main 
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channel from Farasan Port was planned. 
However, it was aborted due to bad weather 
conditions. The aim of the dive was to 
inspect the edges of the channel that had been 
dredged to see if there were any exposures 
of the buried land-surface. This is an area of 
investigation that would benefit from shallow 
water geophysical survey if the equipment 
and time were made available.

3 Terrestrial Report

The terrestrial, on-land 2014 field season 
has focused on filling in gaps in the dataset, 
and tying up loose ends from last year’s field 
season.

The first task was to revisit known sites to 
show the dive team examples of sites they 
might come across underwater. Following 
the familiarisation exercise, the fieldwork 
began with Total Station Theodolite survey 
to measure in the limits of the excavations 
carried out last year at 18 sites. This was 
accomplished in a morning’s work from 
two stations, one for Janaba East located on 
JE0086 and one located on JW1807 for all 
sites in Janaba West.

A number of gaps in the survey were also 
addressed, particularly an area in the centre 
of Janaba Bay, overlapping research areas 
in Janaba East and West – approximately 
located between the desalination plant and a 
stand of trees in Janaba West. These sites had 
not been visited, and many are not visible on 
satellite images. It was therefore necessary 

to investigate this section of coastline and 
record any sites present. We located 24 new 
sites in this previously un-surveyed area. Site 
characteristics recorded included dimensions 
and surface composition.

Sites located along the east side of Saqid 
Island were another group that had not been 
observed in the field. This area was visited 
to ground-truth the satellite observations and 
confirm the presence of sites (Plate 3.6c). 
The position and existence of 50 sites was 
confirmed. The opportunity was taken to 
record the characteristics of a number of these 
sites, and some samples were also taken for 
further analysis (Plate 3.6d).

4 Results and Preliminary 
Conclusions

Two dive sites were investigated during 
the underwater fieldwork, involving 94 
individual dives to inspect, survey and sample 
the seabed. The methodology developed at 
Sulayn focussed on sampling spatially and 
horizontally within the sediment matrix 
across a well-defined area. Excavations to 
the underlying bedrock were conducted 
in selected areas to show variations in 
colouration and taphonomy, but primarily 
to find evidence of human activity such as 
charcoal, food shells or artefacts. The samples 
showed a top layer of sandy sediment, a 
lower layer of shells, another lower layer of 
coral and a hard basal, coral terrace. Organic 
inclusions were recorded at various locations 
around the sand and shell interface. An 
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airlift was used to remove overburden and 
collect samples from gullies within the coral 
basement rocks.

In the deeper water, to the east of the surveyed 
area, the sediment cover of sand and shell 
was thinnest while the coral horizon that was 
found below the shell but above the basement/
bedrock was thickest. Further upslope – 
about 5m – towards the west, the covering 
sediment was thicker but the concentration 
of coral immediately above the bedrock 
was thinner. On the northernmost baseline, 
dark grey stains or patches were recorded at 
5m and 6m. These ‘stains’ extended below 
heads of coral that must have grown after the 
‘stains’ were formed. It is possible that these 
‘stains’ were formed when the sea level was 
dry land and are the result of localised fires/
hearths. Samples of the seabed surface were 
collected for analysis. The areas of stained 
coral were localised and were not found in 
the other trenches that were opened to expose 
the bedrock.

At Qumah, a similar method was developed 
to collect samples from an excavated trench. 
The trench was excavated with mattocks and 
the airlift. The sand cover was thin on the 
slope in front of the cave and the underlying 
bedrock was exposed beneath 20–30cm of 
sand cover, 1.5–7m from the cave entrance. 
However, immediately in front of the 
cave, the sediment was thicker. Here, the 
samples collected from 30– 50cm below the 
surface contained a mixture of shells and an 
incongruous lithic. Both will be subject to 

further analysis.

On land, 50 new shell mounds were located 
in the north of Saqid while additional survey 
was carried out around Janaba Bay (west 
side of Janaba East). This revealed another 
24 new middens.

At the conclusion of the fieldwork, the dive 
team had conducted 9 days diving, 2 days 
spent in surveying shell middens on land and 
three days sorting the samples. Twelve divers 
from the British and Saudi teams worked 
and trained together and learnt from each 
other. Eleven supporting team members were 
involved in the diving operations, including 
three members of the Farasan Border Guard 
and two boat crew from the Municipality, 
involving six different boats. In total there 
were 94 dives in 64 diving operations and 
102 samples were recovered for sieving and 
assessment.

Bulk samples recovered from underwater 
excavation were laid out to dry and subjected 
to preliminary sorting and analysis. 
Subsamples were bagged for export to the 
UK for detailed analysis in the laboratories at 
the University of York.
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Report on the Underwater Archaeological Research 
off the Coast of Jeddah (2015)
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Omar Abdulkareem, Faris Al-Hamzi, Mahdi K. Al-Qarni

Introduction

In February 2015, the third campaign of the 
Saudi Arabian – German cooperation project 
for the study of the maritime landscape and 
its material culture along the coast between 
Rabigh and the supposed Al-Shuaibah took 
place. Object of the two-week campaign 
were the monitoring and documentation of 
two ancient wreck sites which have been 
discovered in the previous two campaigns 
(2012 and 2013) and a first evaluation of two 
modern wreck sites. A second focus of this 
year’s work was the dive training of the team 
members from the Ministry of Tourism.

Background

The aim of the project “Seafaring and Trade 
in the Red Sea” of the Philipps-University 
Marburg is the systematic mapping and 
documentation of archaeologically and 
historically relevant sites in the area between 
Rabigh and Al-Shuaibah, in a range of circa 
120 km to the north and south of Jeddah 
(Plate 4.1a). This corresponds to a coastline 
of roughly 240 km. These sites include 
shipwrecks, harbours, anchorages as well 
as settlements connected with seafaring. 
The aim of the project is the reconstruction 
of maritime trading and transport routes in 
the Red Sea on the basis of archaeological 
evidence to be combined with literary and 

epigraphic sources. Within the project, in 
addition to the available resources, trade 
commodities and trading partners, the 
importance of imports and exports, regional 
and long-distance trade routes as well as the 
seasonal use of p orts and shipping routes are 
in the focus of ongoing investigations. 

The previous three campaigns were 
concentrated on underwater archaeological 
research at selected reefs in the area of the 
Eliza Shoals northwest of Jeddah. The 
selection of reefs being examined depended 
on possible sailing routes, as well as known 
or otherwise hypothetical hazardous areas. 
Thus, areas where modern wrecks are noted 
on nautical charts are potential sites for 
ancient shipwrecks.

Significance of the Project

The east coast of the Red Sea is 
archaeologically largely unexplored. Major 
port facilities such as Leuke Kome1 or Al-
Shuaibah2 could not be located reliably and 
underwater archaeological research on the 
Saudi Arabian coast only recently begun.3  
Little is even known about the beginnings of 

1  Graf 2000: 1192. 1194; Nappo 2010: 335; Seland 
2014: 383.

2  Hawting 1984.
3 Bailey – Alsharekh 2011; Alsharekh – Bailey 

2014; Cooper – Zazzaro 2012; Pedersen 2015.
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Jeddah, today’s most important port city on 
the Saudi Arabian coast, as ancient written 
sources are silent and archaeological research 
lacking.

Nevertheless, recent findings indicate that 
this area of the Saudi Arabian coast was 
frequented by ships from the Mediterranean 
already in antiquity. Remains of the cargo 
of two ancient shipwrecks on a reef near the 
port entrance of Sharm Abhur in the north of 
Jeddah are a promising starting point for the 
exploration of the commercial and maritime 
history of the Saudi Arabian coast.

Dive Training and Methods of the 
Underwater Survey 

An important success of the last campaign 
was the improvement of the practical diving 
skills of the team members from SCTH 
according to the guidelines of CMAS4 (Plate 
4.1b). With the successfully completed 
CMAS* dive training5 and by exercising 
various archaeological working methods 
we had the opportunity to involve them 
more actively in our practical underwater 
archaeological work. In the following 
campaigns this training should be continued 
until our colleagues have achieved the status 
of a CMAS Scientific Diver. The combined 
underwater archaeological and diving 
education is essential for a safe and successful 

4 Confédération Mondiale des Activités 
S u b a q u a t i q u e s .

5 The CMAS* (one star) diver is an internationally 
accepted basic training for a diver.

underwater archaeological field work.

For safety reasons and in order to improve 
the training effect, the team was divided 
into groups of two people, each diving 
group consisting of one archaeologist from 
Germany and one from SCTH (Plate 4.1c). 
The operation depths of the groups depended 
on the experience of each team member 
from the SCTH and varied between 10 and 
30 m. In this way, reefs and the adjacent sea 
floor could systematically be investigated in 
different depths. At turning points where the 
team began their way back to the survey ship, 
buoys were placed (Plate 4.1d). Subsequently, 
GPS positions taken of the buoys provided a 
precise course tracking of the survey team. 
Furthermore, this method enables a detailed 
and systematic scanning and mapping of 
potential sites. The dive time of the individual 
survey team, and thus the duration of the 
survey, depended on the operation depth of 
the groups. Operation depth and survey time 
were planned by the supervisor for scientific 
diving according to the natural conditions. 
The dives were performed in a way that 
no decompression stops were needed to 
ensure the highest possible security. Only 
an obligatory safety stop was conducted in 
a depth of five meter. Additionally, a rescue 
diver who could provide immediate help 
in case of an emergency always remained 
aboard the ship.6

6  All dives were conducted according to the rules 
of the “GUV-R 1221. Rules for Safety and Health 
Protection” for scientific diving.  
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The high salinity and warm temperatures 
favor a strong coral growth in the Red Sea. 
This unfortunately also affects ancient 
shipwrecks, considerably complicating the 
recognition and identification of amphorae 
or other indications of a shipwreck. It also 
makes the use of remote sensing methods 
such as Magnetometer, Side Scan Sonar or 
Sub Bottom Profiler, which are very effective 
in sandy areas, very difficult as reefs have a 
highly reflective, dense and hard surface. 
Therefore, a slow and accurate visual 
inspection of the reefs and the adjacent sandy 
areas by diving archaeologists is necessary. 
Due to the favorable working depth of 
about 15 meters the teammates of SCTH 
could practice underwater archaeological 
techniques at the sites. The most important 
practical skills which had to be learned 
included underwater measuring and drawing. 
For this reason, the two surveying techniques 
offset and trilateration were first practiced on 
land and in training areas, to be subsequently 
applied at the underwater sites (Plate 4.2).

Results of the Underwater Survey

Apart from the discovery and documentation 
of new sites, a focus of the latest campaign 
was a more detailed study of the sites “Red 
Buoy I” and “Red Buoy II”, which were 
located in 2012 and 2013 in the area of the 
Eliza Shoals. A positive observation was that 
both sites had not changed due to possible 
ongoing actions of scuba divers and all finds 
remained intact as they were found in the 
previous campaigns. 

Red Buoy I

The wreck site (Plate 4.3) which we called 
“Red Buoy I” was discovered in the sandy 
area of   the pedestal zone of a reef during the 
2012 season. The site is located in a depth 
of about 15 meters and consists of scattered 
amphorae and basalt stones7. “Red Buoy I” 
indicates a ship which hit the reef and sank 
there. Most of the ship and the cargo probably 
seems to be hidden under the sand and only 
an excavation will provide more information 
on the supposed shipwreck. Furthermore, two 
large fragments of amphorae were recovered 
and passed on for further treatment and 
detailed analysis to the National Museum in 
Riyadh (Plate 4.4 a,b). 

The investigations of the site “Red Boy I” 
are not yet completed. So far, the evidence 
indicate that the amphorae belong to the cargo 
of a late Roman shipwreck from the Western 
Mediterranean. Fragments of presumed 
Dressel 20 amphorae8  of the 3rd/4th century 
AD suggest that the ship transported a cargo 
of oil from southern Spain.

Red Buoy II

During the circumnavigation of the “Red 
Buoy Reef”, while the dive team searched 
for further clues to the supposed shipwreck 
of “Red Buoy I”, another discovery was 

7  Some of the stones may be of more recent origin, 
as large stones, bricks or even stone slabs were 
used until modern times by small fishing boats as 
anchor stones and are also found at other sites.

8  Martin-Kilcher 1987: 55 Fig. 28.
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made (Plate 4.4c). On the eastern side of 
the reef, at a depth of about 9 to 15 meter, 
more amphorae were found which obviously 
have no connection to the site “Red Buoy 
I”. Ceramic vessels, sherds and basalt stones 
are scattered over an area of   about 450 m2. A 
stone anchor found at the site yet seems to be 
modern since the anchor rope is still attached 
to the anchor (Plate 4.5a). The vessels found 
so far consist of two groups. 

A carrot-shaped type with regularly horizontal 
ribs corresponds to the late Roman ʻAqaba 
amphora9 (Plate 4.5b). Archaeometrical 
studies10 that were conducted on ceramic 
complexes from ʻAqaba/Ayla and Ẓafār 
confirmed the port city as production 
center of these amphorae. A macroscopic 
examination of ceramic samples from “Red 
Buoy II” resulted in a variance of fabrics, 
ranging from a dark red over a sandy color 
to a yellow-greenish fabric and thus also 
refers to ʻAqaba.11 After completion of the 
desalination process12, the samples will be 
analyzed archaeometrically in order to test 
this assumption.

The amphorae may have been used to 
transport garum, oil, wine or other products 

9  Whitcomb 1994: 23; 24 Fig. i; Melkawi et al. 
1994: 459 Fig. 10e; 460.

10  Raith et al. 2013.
11  See the archaeometric studies and fabric analysis 

at: Raith et al. 2013: 322-324.
12  The samples were first stored in the original salt 

water which was gradually replaced by fresh 
water, in order that the salt slowly diffused from 
the samples.

such as fruits or nuts.13 Residue analysis that 
are planned for ceramic samples of the site 
“Red Buoy II” will hopefully contribute to 
answer this question.

The second vessel type is characterized by 
an almost globular body (Plate 4.5c). The 
handles and neck of the vessel are barely 
perceptible due to the cover of marine 
vegetation. It is possible that the vessel is a 
large pilgrim flask and thus also belongs to 
the typical transport vessels from ʻAqaba.14 

According to our current knowledge, the 
presumed wreck site gives evidence for a 
trade of agricultural products which took 
place between the 5th and the 7th century AD. 
“Red Buoy II” is one of the few indications 
for a sea route from ʻAqaba to a port along 
the coast of the Arabian Peninsula or even a 
destination in the Indian Ocean.

Research on Modern Wrecks

The ancient cultural legacies are facing a 
range of modern wrecks which are partly 
already listed in the nautical charts or known 
among the local divers. An objective of 
this year’s campaign was a first visit and 
evaluation of two modern wreck sites that 
will be investigated in more detail in future 
(Plate 4.6). The aim of this research is the 
monitoring and an assessment of the historical 

13  Whitcomb 1994: 24; Melkawi et al. 1994: 463; 
Parker 1998: 389.; Dolinka 2003: 95f.; Tomber 
2004: 398.

14  Whitcomb 1994: 23; 24 Fig. h; Melkawi et al. 
1994: 456; 459 Fig. 10l.
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or touristic significance of the wrecks, even 
if these shipwrecks are no ancient legacies 
but rather popular destinations of the dive 
tourism. Nevertheless, this work is essential 
to protect the wrecks as part of our cultural 
heritage under water for the future.

Conservation and restoration 
procedures 

(by Omar Abdulkareem and Faris M. H. Al-
Hamzi)

The fragment of an amphora (Plate 4.4b) 
which was recovered from the site “Red 
Buoy I” was brought to the National Museum 
of Riyadh for restoration and conservation. 
The fragment was overgrown with corals and 
seashells and exposed to salt water for a long 
time. A calcareous layer covered the body of 
the vessel on the outside and inside, making 
any eventual inscription or decoration 
invisible. The solid calcareous layer had to 
be removed carefully to prevent any damage 
to the vessel and its decoration. To achieve 
the best results for the preservation and 
purification of such an object, all technologies 
that are available in the laboratories of 
Ministry of Tourism were used.

Apart from the thick calcareous layer, the 
vessel was in a good condition. In order 
to desalinate the vessel and to prevent 
crystallization of the salt, the vessel was 
stored in distilled water. Alternately, the 
vessel was cleaned from its calcareous 
deposits and the distilled water changed. 

The surface was cleaned with chisels of 
various size and shape, scrapers, a multiple-
head electric saw and a rotary tool from the 
calcareous deposits (Plate 4.7). Special care 
was taken that the original surface of the 
vessel remained preserved.

Outlook

In this year‘s campaign off the coast of 
Jeddah extensive ceramic samples were 
taken at the sites “Red Buoy I and II”. After 
completion of the desalination process, these 
samples will be analyzed archaeometrically 
and examined for organic residues. Based on 
these analyses, we expect more information 
on the dating, origin and cargo of the two 
ancient ships.

For the next campaign the search for more 
traces of ancient seafaring at the Saudi 
Arabian coast is intended. The existing 
evidence of further shipwrecks will be 
checked with the support of Ministry of 
Tourism. In addition, the diving education 
and the underwater archaeological training of 
our colleagues from the Ministry of Tourism 
continues to ensure a long-term establishment 
of underwater archaeological research within 
the Ministry of Tourism.

Summary

To date, archaeological evidence for shipping 
routes along the Saudi Arabian coast is still 
scarce. This shows the importance of projects 
like the Saudi Arabian – German research 

Underwater Research off the Coast of Jeddah (2015)
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project dedicated to the study of the maritime 
history of the east coast of the Red Sea using 
methods of underwater archeology. After 
only two campaigns, first evidence of a 
shipping route along the Saudi Arabian coast 
has been achieved. The late antique wreck 
“Red Buoy I” is known to us through few 
amphorae dating to the 3rd or 4th century AD. 
Accordingly, it is the oldest known wreck 
site which was found and documented on the 
Saudi Arabian coast till now. It represents a 
trade, which was oriented from the Western 
Mediterranean to the east coast of the Red 
Sea. 

Likewise, the supposed wreck site “Red 
Buoy II” provides few scattered finds only. It 
is representative of a late Roman trade route 
from the Gulf of ʻAqaba along the Saudi 
Arabian coast towards Bab el-Mandeb. The 
destinations of the two ships are unknown 
to us, yet the site points towards ships who 
hit the reefs while they tried to enter Sharm 
Abhur. We expect that future research and 
discoveries will provide more evidence for 
the reconstruction of maritime shipping 
routes and the participating ports, goods and 
people.
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The joint underwater archaeological survey shipwreck 
off Umluj Coast - The 2015 and 2016 field seasons

Chiara Zazzaro, Romolo Loreto and Chiara Visconti
Dipartimento Asia Africa Mediterraneo, Università di Napoli “L’Orientale”

Abstract

A team of the Ministry of Tourism and 
of the Università degli Studi di Napoli 
“L’Orientale” (UNIOR) has conducted two 
seasons of underwater survey, in 2015 and 
2016, in the area between Yanbu‘ al-Baḥr 
and Umluj on the Red Sea coast of Saudi 
Arabia. Focus of the survey was to locate 
and preliminary study a shipwreck already 
identified at a reef off to the Umluj coast, 
whose hull parts and cargo were still exposed 
and clearly visible. A mound of around one 
thousand jars emerged in the stern area, while 
the midship is characterised by large storage 
jars; some blue and white Chinese porcelain 
cups were identified in the starboard quarter 
side. The cargo dates to the middle of the 
eighteen century on the basis of the Chinese 
porcelain. The shipwreck was presumably a 
merchantman similar to the wrecks of Sadana 
Island and Sharm el Sheīkh, previously 
investigated in Egypt. Among the cargo, 
scattered fragments of basins, glass bottles 
and coconut husks, as well as possible 
personal objects such as ceramic pipes, were 
also identified. The cargo and the ship in 
itself represents one of the last evidence of 
the Egyptian-Arabian trade circuit before the 
European expansion in the Red Sea. A period 
in the Red Sea history which is still little 
investigated: therefore the  Umluj shipwreck 

has an important historical value and a 
great potential both for conducting a long 
term scientific investigation and underwater 
excavation training for archaeologists and 
students.

In the eighteenth century Ottomans controlled 
large sailing ships owned by Egyptian 
merchants, by the Ottoman government 
or by the waqf, the religious institution for 
donations, while restricting European access 
to Red Sea ports (Wick 2012 and Wick 2016). 
According to the cargo and to comparisons 
with other two wrecks, the  Umluj shipwreck 
is deepen right into this historical period. 

The  Umluj shipwreck is very much 
comparable with the Sharm el Sheikh and 
the Sadana wrecks, respectively excavated 
in the 1970s (Raban 1971) and in the 1990s 
(Ward 2000 and 2001), whose preserved 
part of the cargo mainly includes qulal 
jars and also Chinese porcelain, this latter 
suggesting a northbound route for the three 
shipwrecks. The construction of these ships 
has apparently no parallels and continuity 
with present-day traditional Arab boats, for 
the massive dimension of the frames and 
the presence of architectural elements, such 
as the keelsons. Therefore, so far, very little 
can be said in terms of ship construction, a 
part that the ship seems to be made in a little 
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known tradition of construction.

The wreck has been named after the town of  
Umluj, the nearest town on the coast, lying 
230 nautical miles to the north of the port of 
Jeddah, the port for Mecca, and 130 Km to 
the north of  Yanbu’, the port of Medina. 

The  Umluj shipwreck is located in an area of 
the Red Sea which comprises several groups 
of continuous or scattered reefs, between the 
serpentine reef called Sheibara, extending 
12 miles south-southeast, and the island of 
Hassani, 20 nautical miles south-east, and 
it lies some 20-23 metres to the east of an 
isolated reef (Plate 5.1a). According to The 
Red Sea and Gulf of Aden Pilot of the 1900, 
a navigational channel among the Sheibara 
and the Woghadi reefs, was used by local 
boats but it was considered too narrow and 
dangerous for a “European ship”. 

The Red Sea pilot also mentions the nearby 
island of Hassani which was an important 
stop-over for ships sailing between Suez and 
the ports of the Ḥijāz (Tuchscherer 1997: 
50), providing water supply, sheep and wood 
from the inland (Plate 5.1a). The text also 
mentions the fact that a small quantity of 
water was also available from wells located 
on the island or brought from the mainland. 
This means that the merchantman may have 
likely had its last stop, before wrecking, at 
the island of Hassani, a fact which contradicts 
the hypothesis that the Umluj merchantman 
found a shelter from the north and north-
west winds (blowing most of the year in this 

sector of the Red Sea), for an overnight stop-
over, on the isolated reef where it wrecked. 
We can only speculate at the moment about 
the reason why the ship wrecked; in general, 
navigating in this section of the Red Sea 
requires good experience and knowledge 
of the wind regime and reefs abnormalities 
which constitute the main danger. 

On the basis of the type of cargo found on 
board, it is likely that the ship was leading to 
the Egyptian ports of the northern Red Sea 
sailing from the southern part of the Red Sea. 
In fact part of the cargo comprises Chinese 
porcelain which was certainly addressed to 
the Mediterranean markets. On the other side, 
the presence of large quantities of qulal jars, 
a type of earthenware water jars produced 
in Egypt but also elsewhere, may suggest 
also a southbound travel. As suggested by 
doctor Ali al-Ghabban they may have been 
transported from Egypt to the Mecca to be 
sold to the pilgrims for collecting the holy 
water from the Zamzam well.

According to Ward (2001) discussing 
the case of the Sadana wreck, the lack 
of evidence of cannons on board, would 
exclude the hypothesis that this ship had 
collected Chinese porcelain and other Indian 
Ocean products in a direct navigation to the 
East. It is more likely that the Umluj wreck 
shuttled up and down the Red Sea from 
Jeddah to Suez, as mentioned in the Ottoman 
documents. The porcelain may have been 
brought by Indian merchants to the southern 
Red Sea, and the merchants of the Umluj 
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ships may have bought it in Jeddah. More 
difficult is the identification and provenance 
of the rest of the cargo which also includes 
large storage jars which may have contained 
organic foodstuff or water for the crew, metal 
vessels, ceramic pipes, glass fragments and 
coconut. Future paleo-botanical analyses will 
clarify the nature of most of the cargo. 

The discovery and the project

The Umluj shipwreck has been discovered 
by a group of sport divers and it has been 
partly looted until the Ministry of Tourism 
authority restricted the access to the site 
only to researchers, in agreement with the 
UNESCO convention for the protection of 
the underwater heritage ratified in 2015 by 
the Kingdom of Saudi Arabia.

In 2015 the Ministry of Tourism invited a 
team of the UNO to conduct underwater 
survey along a portion of the Red Sea 
Saudi coast comprised between Yanbu‘ and 
Umluj. So far, two field seasons have been 
conducted, one in September 2015 and the 
second in September 2016. In consideration 
of the time shortage, dictated by the costs 
of renting a boat equipped for underwater 
research offshore, the team decided to focus 
in particular on the only evidence that was 
already identified in the area, the Umluj 
shipwreck (Plate 5.1).

The Saudi-Italian team usually comprises up 
to seven Saudi divers, archaeologists from 
the Ministry of Tourism, six crew members 

of the Dream Diver company, and four Italian 
divers, including co-directors Chiara Zazzaro 
and Romolo Loreto, UNO students and other 
technicians or photographers.

During the first two seasons of the survey the 
team produced a detailed photographic and 
video recording documentation, mapped the 
site using digital photogrammetry, took basic 
notes and measurements of the cargo and hull, 
sampled the wood of visible components of 
the ship, for analysis, and trained the Saudi 
component of the team to conduct underwater 
research.

By using a simple underwater camera, the 
team produced 3D models of the survey 
area. The images were processed by using 
the structure-from-motion (SfM) method 
for the 3D processing. The 3D final product 
was georeferenced. A bathymetry of the 
survey area was obtained from the digital 
elevation model (DEM) obtained from the 
orthorectified image in the 3D, this was also 
used as topographic base map for drawing 
plan views and sections of the wreck, 
highlighting the different part of the wreck 
and the different types of element composing 
the cargo (Plate 5.1b).

During the second field season, a more 
detailed inspection of the cargo and of the 
hull was conducted, for this reason, 3D 
models of single objects were produced. A 2 
x 2 metres test trench was also opened in the 
south-west side of the site, in an area which 
was particularly affected by the activities of 

Umm Lajj shipwreck 2015 and 2016 seasons
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the looters, and therefore already disturbed, 
corresponding to the presumed port stern 
quarter. Here a major concentration of 
Chinese porcelain cups fragments was 
noticed.

The shipwreck

The site extends for over 40 metres in length 
and 16 m in width including the wreck and 
scattered parts of the cargo, particularly jars, 
in the area around the hull. The wreck is 
perpendicular to the reef, roughly west-east 
oriented with the presumed bow facing the 
reef suggesting that it has been anchored or 
moored or that it hit the reef. The wreck lays 
on is presumed port side with the starboard 
frames emerging from the sand and covered 
with coral encrustation and marine flora, the 
end  facing the reef emerges, in part, from 
the sand, while the other end emerges from 
the qulal mound; the remains of a possible 
deck level also emerge from the north end of 
the jars’ mound. The wooden remains of the 
hull extend for over 36 m in length and 9 m 
in width, suggesting a boat of such minimum 
dimensions. Three large timbers run along 
the wreck in its central part, above the frame 
which may be interpreted as a keelson and 
two sister keelsons1. They measure in width 
circa 35 cm (the central plank) and 22-23 cm 
the other two, and 16 cm in thickness (Plate 
5.2a). In addition to this, stringers running 
above the frames are also visible on both 
sides. Some of the frames emerging from the 

1  The Sadana shipwreck also had similar structural 
features according to Ward (2001).

sandy bottom were also measured, they are 
circa 18 cm in width and 20 cm in thickness 
and they are spaced center to center circa 41-
42 cm. Only few hull planks were examined: 
gently removing a thin layer of sand between 
two frames on port side, where they were 
already partially exposed. The measured hull 
planks are 22-23 cm in width and 5 cm in 
thickness, the seam is slightly bevelled, they 
are nailed to the frames with square iron nails 
1.5 cm in average. Nails examined on one of 
the frames are spaced between 10 and 20 cm.

A comparisons among the dimensions of 
the Umluj shipwreck and that of the Sadana 
wreck, suggests that the original structure 
of the Umluj was slightly smaller, 40-45 m 
comparing to the 50 m of the Sadana wreck. 
The capacity of the Sadana shipwreck was 
estimated 900 tons, while for the Umluj is 
not possible to estimate it yet.

Wood analysis conducted by Rainer Garisch 
revealed that of five samples, one is oak 
(Quercus sp., deciduous) and the other four 
are pine (Pinus sp.). The oak corresponds to 
the presumed keelsons while the pine to the 
sampled frames. 

The cargo

Among the cargo, the most prominent feature 
is a large mound of hundreds intact jars, 
cemented by the calcium carbonate, which 
measures roughly 10 metres in diameter 
and two metres high (Plate 5.2b). Just aft 
of amidships, as in the Sadana wreck (Ward 
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2001), the cargo consists in large ceramic 
containers, while in the forward port quarter 
a concentration of Chinese porcelain cups 
and few fragments of coconut husks were 
noticed. A small test trench was opened 
in this area which seemed to be already 
compromised by illegal excavations and it 
revealed the presence of several Chinese 
porcelain cups, glass bottle fragments, metal 
vessels, personal objects such as Ottoman 
type of pipes, bones of sheep or goats. 

It is likely that large part of the cargo may 
have been organic if we consider the paucity 
of other visible cargo for such a large ship. 
Sediments from inside the jars will be 
sampled for archaeobotanical analysis to 
check whether remains of organic cargo may 
have been possibly preserved.

The Umluj cargo seems to be arranged in a 
similar pattern than that of the Sadana Island 
and the Sharm el Sheīkh  wrecks, particularly 
for the presence of large storage jars in the 
center, of qulal jars in the presumed stern 
area, and porcelain cups at the bow quarter.

The Porcelain cargo

The preliminary study of the porcelain cargo 
has been crucial for dating the shipwreck. 
It is in fact on the evidence of the finds, 
which can be precisely dated to the mid-
eighteenth century, that we conjecture Umluj 
merchantman wrecked in the same period. 

The ceramics recovered so far consist almost 

entirely of ‘blue-and-white’ wares, i.e. with 
lime-alkaline glaze used with underglaze-
blue painting in cobalt ores.2 Represented 
shapes are footed bowls with slightly everted 
rim and small straight-sided cups without 
handles, and they range in size from 4 to 5 
cm in height. 

The Umluj  porcelain bowls and cups can 
be divided into three types according to the 
decoration: floral; landscape; flaming wheel.  

A number of sub-types can be distinguished 
for the floral type according to the motifs 
depicted. The latter vary from tendrils 
forming roundels to sprays of leafy peony 
and bamboo trees. . Some cups are decorated 
with a gnarled pine tree on the exterior and, 
on the interior, with diaper pattern bands 
running around the rim and at the base. The 
same decorative pattern and motif is depicted 
on tens of thousands of cups found among 
the cargo of the Geldermalsen, the Dutch 
East India Company ship wrecked in 1752 
off the coast of Singapore, discovered in 
1986 (Sheaf & Kilburn 1988: 106, pl. 140; 
Jörg 1986).

In contrast with the cargo of porcelain from 
the Sadana Island (Ward 2001: 370; Ward 
2002: 188-189), the Umluj assemblage 
contained pieces with landscape decorations 
and human figures. Two bowls bear the 
depiction of a watery landscape divided into 
three sections: a junk on a river, a multi-

2  On the history and composition of the underglaze 
blue pigment see Wood (1999: 61-66).

Umm Lajj shipwreck 2015 and 2016 seasons
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storied pagoda and two human figures (Plate 
5.2a). Porcelain with human or animal 
figurative decorations were also marketable 
in an Islamic context, especially if they do 
not have a religious connotation as in the case 
of the Umluj assemblage, although floral or 
geometrical designs were certainly preferred. 
The most significant matches for this type of 
cups in Near Eastern collections are those 
from the Topkapi Saray Museum.3

The Umluj shipwreck porcelain assemblage 
confirms that by the mid-eighteenth century 
the production of ‘blue-and-white’ porcelain 
specifically designed to meet Islamic taste 
dramatically decreased.4 In fact only one cup 
found so far in the Umluj assemblage bears 
an Islamic decorative pattern which suited 
the Arab market, it is a circular motif within 
a flame framed by two simple lines, which is 

3 Sets of porcelain, both in underglaze blue and 
overglaze enamels, were decorated with these 
designs and ended up in both European and Near 
Eastern collections. Human-figure subjects are 
even painted on vessels whose form is based on, or 
inspired by, Islamic prototypes, such as the holy-
water bottle TKS 15/4833 in the Topkapi Saray 
Museum collection (Krahl & Ayers 1986, iii: 1108, 
no. 2573)

4 The relative scarcity of eighteenth century forms 
and designs clearly destined for the Islamic market 
in the Topkapi collection has also been remarked 
(Krahl & Ayers 1986, iii: 951-952).

repeated four times on the body of some.5 

Most of the fragments recovered so far belong 
to cups decorated with lobed panels reserved 
in white on a blue-glazed ground. The 
overglaze enamels, which were presumably 
painted in the panels, have eroded in the 
corrosive salt water and disappeared. In 
some cases, the imprint left by the enameled 
decoration seems to suggest that it was of 
a floral type. This technique, in which the 
objects were subjected to a double or triple 
firing, spread as early as the beginning of 
the eighteenth century. Around 1730, the 
blue-glazed ground became darker and more 
uniform, taking on a shade similar to that of 
the Umluj fragments.6 

The only cups in the Umluj assemblage 
that do not show underglaze blue painting 
in the decoration are three fragments with 
quatrefoil panels reserved on coffee-brown 

5  This motif appears on several cups in the Topkapi 
collection; it has been identified by John Ayers as a 
“flaming-wheel” and dated to the late seventeenth 
or early eighteenth century (Krahl & Ayers 1986, 
iii: 983, no. 2070). Other Topkapi cups carry similar 
designs, where the flame is combined with flowers, 
all dated between the late seventeenth century and 
the mid-eighteenth century (Krahl & Ayers 1986, 
iii: 983, no. 2068 and 1229, no. 3088/3088a). A tile 
from Kahrgird, Iran, now in the British Museum 
collection (cat. 1928, 1022.140), further attests the 
popularity of the flaming-wheel in the eighteenth 
century Islamic world. 

6  Once again the Topkapi collection offers the most 
relevant comparison material, cup TKS 15/8792, 
dated between 1730 and 1760, closely resembles 
the Umluj fragments in both dimensions and shape 
and has identical reserve panels, decorated in this 
case with red-and-gold lotus buds (Krahl & Ayers 
1986, iii: 1276, no. 3284).



83

glaze. This lustrous brown glaze is often 
referred to as Batavian, after the name of the 
present-day Jakarta, where the Dutch East 
India Company had its headquarters. Export 
wares with this decoration spread as early as 
the mid-seventeenth century and remained in 
fashion for about a century.7

On the basis of these considerations, the 
Umluj shipwreck is to be dated between 1750 
and 1775.

Qulal

A mound of circa one thousand concreted 
jars is found in the south-east end of the 
shipwreck, in the presumed stern area (Plate 
5.2b). These highly decorated earthenware 
jars with elongated neck, some of which 
bearing a filter, are identified as qulal, 
jars widespread in Egypt and Arabia, used 
for liquids (Braun 2005; Commission des 
sciences et arts d’Egypte 1809-1822, vol. II, 
pl. FF).

Shapes and decoration patterns vary. Dozen 
different shapes were identified so far, 
divided in subgroups mainly on the basis of 
the neck form and base. Decorations consist 
in various types of moulded and incised 
geometric patters (Plate 5.3b).

The characteristic shape consists in a ovaloid 

7  For example, export wares with Batavia decoration 
were found in the wreck of a Swedish East 
Indiaman, the Göteborg, which sank in Gotheborg 
harbour in September 1745 (Wästfelt et al. 1991). 

or biconical body, with elongated neck, 
cylindric, truncoconic or with two bulbous, 
and a pedestal or ring base. 

Some jars are characterised by an elongated 
cylindrical neck, widening or narrowing to 
the lip, or bulged neck; body shapes vary 
from ellipsoidal with foot, globular round 
bottomed, ovoid and large piriform body 
with ring base or pedestal. Larger jars often 
present a spout on the shoulder. Some of the 
jars have one, two or four handles, some 
of which are composed of two or three 
superimposed grips. Most of the jars present 
a filter between the neck and the body which 
varies from a simple central hole to several 
holes distributed around the filter disc or with 
a standing moulded decoration of a flower in 
the middle. The mound also includes jars, 
smaller in size, with round bottom and spout, 
which may have had a different function than 
for containing water.

The size of the jars varies in length roughly 
from 20 to 50 cm but the majority of them 
measure in average 28-30 cm. The weight of 
an average size jar is around 500 grams. 

The typical decoration consists in geometrical 
patterns with incised lines comprised in 
horizontal patterns of bands, moulded ribs 
running horizontally among the body and the 
neck, and applied lumps. 

The quantity of jars on the Umluj wreck 
corresponds to that of the Sharm el Sheīkh. 
Shapes, decorations and size are also 

Umm Lajj shipwreck 2015 and 2016 seasons
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comparable to that of the jars found in the 
Sadana and Sharm el Sheīkh shipwrecks 
(Braun 2005; Raban 1971: 153).

Storage jars

The central area of the shipwreck, just aft 
of the presumed amidship, is occupied by 
fragmentary large storage jars, none of them 
entirely preserved probably because some 
may have been looted in the past. They may 
have been used to store grains or water for 
the crew. A couple of these storage jars have 
been measured, the large rim measures up to 
27 cm in diameter and 4 cm in thickness. 

Three storage jars were also identified in the 
qulal mound, they are complete but concreted 
in the mound and not completely visible, 
one seems to be filled with qulal, perhaps 
fallen in or intentionally stored in there. 
Another has a tapering rim which seems to 
have hosted a lid. Another one shows large 
flat and grooved handles, small rim diameter, 
incised lines around the body and it measures 
80 cm in length. This latter can be compared 
with other storage jars seen elsewhere in the 
Red Sea and used to store water for the crew 
(Plate 5.3c). 

Similar storage jars were also recorded in the 
Sadana and in the Sharm el Sheīkh wrecks 
and were identified as zyla by Ward, they 
were likely used to store water for the crew 
and/or cereals and seeds (Ward 2001). The 
capacity of these storage jars is unknown, 
Raban (1971) suggests 30 litri for those 

found on the Sharm el Sheīkh wreck.

In addition to these storage jars, fragments 
of large basins were also noted in the central 
area. One of these measures 44.5 cm in 
diameter.

Other finds

Among other finds observed on the site 
surface and in the test excavation are two 
pipe bowls characterised by a cylindrical 
slightly flared chimney with moulded and 
impressed decoration, identified as pipe 
bowls of Ottoman type, to smoke tobacco  
(Ward & Baram 2006) (Figure 8), and several 
fragments and a complete coconut husk.8

Conclusions

The shipwreck and its cargo recall very much 
the Sadana shipwreck, few direct comparisons 
can be made with the Sharm el Sheīkh wreck 
because of scarce published information. 
Like for these two shipwrecks, the porcelain 
cargo has provided the insight for dating the 
wreck which may be placed chronologically 
between the Sharm el Sheīkh and the Sadana 
in the half of the eighteen century.

In this period, official Ottoman documents 
attest the constant traffic of ships departing 
from Egypt to supply the Ḥijāz with grain 
and other food provisions. Nothing much 

8  According to Ward (2000) coconut found on 
the Sadana shipwreck may have been used to 
refresh the crew, as well as may have been sold to 
Europeans in the Alexandria market.
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is said on the type of cargo carried by these 
ships on their route back to Egypt, but it is 
likely that they carried products from the 
East dispatched in the Alexandria markets 
(Ward 2001). One of the documents, dating 
to the 1777, reports that some of these ships 
wrecked and therefore it was necessary to 
rapidly replace them by purchasing existing 
Indian ships to guarantee provisions for the 
Ḥijāz. Indian ships were found in the ports 
of Suez or Jeddah and were preferably to the 
locally made ships, because more convenient 
in economic terms, “solid and reliable” (Wick 
2012: 411-412). Other documents confirm 
the presence of locally made ships and Indian 
ships, boatyards were present in the gulf of 
Suez and Indian ships sailed regularly in 
the Red Sea carrying commodities from the 
East, while European ships or “European 
controlled ships” trading to China and India 
could only reach the southern part of the Red 
Sea up to Mocha (Tuchscherer 1997; Ward 
& Baram 2006: 137-1389). The presence of 
both local and Indian ships in the Red Sea 
at this time, is reflected in the depiction of 
a Gujarati map (Sheikh 2009) and in the 
illustration of the Jeddah coastline in Carsten 
Niebuhr’s book (Niebuhr 1772, 1774). 

Just as with the other two shipwrecks, it is 
so far difficult to understand what was the 
aspect of the ship, where it was been built 
and in which boatbuilding tradition it fits. 
The identification of the wood suggests that 
it was built in the northern part of the Red 
Sea, where species such as pine and oak were 
available, imported from the Mediterranean.

The Umluj shipwreck has a great potential 
both for conducting a long term scientific 
investigation, and underwater excavation 
training for Saudi archaeologists and 
students, considering the relatively shallow 
waters and the good preservation of the 
cargo and of the wreck. The cargo, and the 
ship in itself, can be of great impact in the 
development of the local maritime cultural 
heritage in accordance with the principles 
of the UNESCO convention on the in situ 
preservation. Considering that part of the 
cargo and of the wreck is preserved, data 
gathered from future excavation could lead 
to an hypothetical reconstruction of a so far 
unknown type of ship which could be used 
for museum exhibit purpose.
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Preliminary Archaeological
Investigations at the Al-Magar Site

Michael Petraglia1, Abdullah Alsharekh2, Paul Breeze3, 
Huw  Groucutt1, Maria Guagnin1, Chris Stimpson1, Tom White1

1. BACKGROUND

During the Green Arabia conference, held 
at the University of Oxford, in April, 2014, 
Professor Ali Ghabban, Vice President of 
the Saudi Commission for Tourism and 
Archaeology, invited Professor Michael 
Petraglia, University of Oxford, to prepare 
a preliminary field season at the Al Magar 
site. Professor Ghabban requested that our 
team coordinate with the SCTA and our 
colleague, Dr Abdullah Alsharekh, of King 
Saud University, who was to organise the 
forthcoming field season.

The purpose of the preliminary field season at 
Al Magar was to map the archaeological site 
in order to provide baseline information that 
could help prepare the Ministry of Tourism 
for future field investigations.  Another 
aim of the preliminary field season was to 
provide interdisciplinary expertise regarding 
the potential importance of the Al Magar 
site, placing it in environmental and cultural 
context. Petraglia subsequently prepared a 
small core team of researchers, consisting 
of experts in remote sensing (mapping) (Mr 
Paul Breeze), palaeoenvironments (Dr Tom 

1 School of Archaeology, University of Oxford, 
Oxford, UK

2 College of Tourism and Archaeology, King Saud 
University, Riyadh

3 Department of Geography, King’s College London, 
UK

White), archaeology (stone tools) (Dr Huw 
Groucutt), palaeontology (fauna) (Dr Chris 
Stimpson), and rock art (Dr Maria Guagnin). 
This interdisciplinary research orientation is 
consistent with the methods being explored 
by the Palaeodeserts team across the KSA, 

By way of background, in March 2010, a 
scientific team of archaeologists from the 
SCTA and Oxford visited Al Magar, and 
included Professor Ghabban, Dr Alsharekh, 
Professor Petraglia and Dr Groucutt. Among 
the initial recommendations made during 
this initial field visit was that the site be 
radiocarbon dated. Accordingly, samples 
were collected in the field from a disturbed 
pit, processed in Riyadh, and sent to Beta 
Analytic. The radiocarbon results were 
successful, producing ages of ca. 8,000 
years before the present. These initial 
radiocarbon ages were generally consistent 
with the artefacts collected from the site and 
observed at the National Museum (Riyadh), 
indicating a Neolithic occupation, as well as 
later occupations. One of the most dramatic 
findings was that the site was occupied 
during a “wet phase” (The Early Holocene 
Wet Phase), known and recorded by 
palaeoenvironmental experts working in the 
Arabian peninsula (see Parton et al., 2015; 
Jennings et al. 2015). It was immediately 
obvious that past populations expanded their 
settlement, into this now hyper-arid zone, 
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during a period of time when the area had 
more favourable environmental conditions 
(i.e., “Green Arabia”).

Here we report the preliminary results of a 
five-day survey of the Al Magar locality, which 
was undertaken by our interdisciplinary team 
in November of 2014. As will be described 
below, our research investigations are similar 
to the approach that we have taken as part of 
our scientific investigations conducted across 
the KSA.

2. SURVEY METHODS

Intensive site survey of the Al Magar locality 
was undertaken in order to provide context for 
the site and to determine the extent of damage 
related to the modern pits that have been dug 
on-site. Site survey consisted of detailed 
spatial recording of the site topography and 
site features and acquisition of vertical aerial 
photography.

2.1. DGP Ssurvey during the November 
2014 field season

High-resolution topographic survey of the Al 
Magar site, and centimetre-scale mapping of 
select finds, was performed using a Trimble 
XRS pro differential GPS (DGPS) system 
(see below).

The Trimble XRS pro system uses paired 
GPS (global positioning system) receivers 
to provide a higher level of accuracy of 
recording than can be performed using a 
hand held GPS. A ‘base’ receiver is setup at 

a location within the landscape, and stays 
over this position for the duration of survey 
each day, continually receiving information 
on where the satellite constellation believes 
that position to be. A ‘rover’ unit is worn by 
a surveyor, and is moved around the site to 
record locations of features of interest (stone 
tools, fossils, etc). This rover unit is worn as 
a backpack with a fixed  antenna height for 
ease of mobility, and a precision staff.

can be used for high-resolution measurements. 
The positions recorded by the rover unit 
throughout  the day can later be corrected to 
a higher level of accuracy using information 
recorded by the base receiver, in a process 
called differential correction.

By using this differential correction system, 
the locations recorded by the rover were 
typically corrected to a final accuracy in 
the range of 1-10cm horizontal and vertical 
accuracy, the majority having a precision 
of 1cm in both horizontal and vertical 
measurements. This high-precision system 
allowed surveyors to perform topographic 
survey and high precision plotting of 
archaeological and palaeontological finds 
across the site.

DGPS topographic survey transects were 
recorded with the rover unit, recording XYZ 
positions along these transects every 1m. A 
barrier spline interpolation was then applied 
to the data, to produce a topographic map of 
the site.
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2.2. Unmanned Aerial Vehicle (UAV) 
survey

Whereas for many Arabian sites excellent 
satellite imagery is often available in the 
form of  Bing maps and Google Earth data, 
for the Al Magar site cloud cover and lower 
resolution of these data prevents these 
sources being useful for identifying on-site 
structural features. For this reason, it was 
decided that an aerial camera (UAV) would 
be flown above the site by the survey team, 
so as to provide high-resolution (decimetre) 
imagery of the primary siteareas.

Aerial data was acquired using a DJI 
Phantom Vision II Plus system (Plate 6.1c). 
This UAV is a quadcopter which is remotely 
controlled by radio and uses a 14 megapixel 
on-board camera (independently controlled 
on a stabilised gimbal system) to acquire 
images and video. Using this system, the Al 
Magar survey team acquired vertical aerial 
mapping data, and oblique photographs and 
video showing the landscape surrounding 
the primary site. The mapping missions were 
performed by a flight crew of four operators, 
who collectively piloted the UAV, operated 
the on-board camera, and monitored the 
local environment and wind speeds (Plate 
6.2). Detailed overhead photographs were 
thereby acquired of the site, by using an 
intervalometer to control photo acquisition, 
and flying transect lines to ensure overlapping 
photographs were acquired. Flight altitude 
for vertical image acquisition transects was 
typically 30m above the ground level of the 
take-off point, to ensure an optimal ratio 

of coverage to resolution, while oblique 
landscape photographs and video were taken 
at up to 70m above take-off point.

Overlapping aerial photographs can be used 
in a process known as photogrammetry to 
produce detailed 3D data for archaeological 
sites. Photogrammetric software (Agisoft 
Photoscan) was used to produce aerial 
orthophotographs (corrected, map-grade 
vertical aerial imagery) and DEM data for 
the Al Magar site. To perform this, c. 900 
vertical aerial images were corrected for 
distortions and aligned based upon point 
comparison algorithms, which allows 
geometric data to be determined that can 
produce a point cloud model of a landscape 
or item. This cloud was then corrected for 
position using DGPS reference points, which 
permitted the production of highly accurate, 
textured 3d model, aerial orthophotograph, 
and DEM data. In addition to the vertical 
mapping images, high-altitude landscape 
overview images and several sequences of 
high-altitude video displaying the nature of 
the site were also acquired.

Finally, as part of the data processing 
requirements for the aerial survey, a series 
of 12 Ground control point grid pegs were 
hammered into the surface across the site, 
and their locations recorded with the DGPS. 
These pegs were left in-situ at the end of 
survey, as they may provide useful reference 
points for future survey onsite. The locations 
of these points are marked on the following 
map, and in Table 1, should future survey 
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projects wish to relocate these pegs and use 
them as benchmarks. Note that while these 
points, and measurements made using them 
will be relatively accurate to one another 
to 1cm, global precision of the grid these 
coordinates relate to is +/-~5m.

Table 1 - Ground control point DGPS 
coordinates(WGS84).

Control Point 
ID

Height MSL 
(DMA 10 x10
globalGeoid)

Latitude Longitude
Vertical 

precision
(M)

Horizontal 
Precision

(M)

Standard 
deviation

(M)
GCP1 1196.52 19.74517 44.07712 0.01 0.01 0.019
GCP2 1195.36 19.74555 44.07809 0.01 0.01 0.030
GCP3 1196.05 19.74589 44.0789 0.01 0.01 0.043
GCP4 1197.96 19.74579 44.07666 0.01 0.01 0.035
GCP5 1195.66 19.74618 44.07747 0.01 0.01 0.051
GCP6 1197.04 19.74678 44.07855 0.01 0.01 0.066
GCP7 1196.21 19.74656 44.07652 0.01 0.01 0.065
GCP8 1195.20 19.74707 44.07742 0.01 0.01 0.023
GCP9 1197.76 19.74743 44.0781 0.01 0.01 0.014

GCP10 1202.98 19.74839 44.07746 0.01 0.01 0.047
GCP11 1207.60 19.74823 44.07695 0.01 0.01 0.057
GCP12 1193.62 19.74799 44.07635 0.01 0.01 0.037

3. PHYSICAL AND 
GEOLOGICAL SETTING OF 
THE AL MAGAR SITE

Al Magar lies at coordinates 19.74N, 
44.07E, in the central Arabian escarpment 
(Plate 6.4). The local area is characterised 
by numerous steep wadi valleys incised in 
to the regional bedrock (Plate 6.5a). The Al 
Magar site is situated on one of the ancient 
valley bottoms incised into the sandstone 
plateau (Plate 6.5b). The floor of the valley is 

currently mantled with a thin veneer of recent 
sediment, although the bedrock remains 
close to the surface. Periodic reactivation of 
small wadis (presumably during the recent 
past and earlier in the Holocene) is evident; 
most recently, a stream has been active on the 
southern side of the valley. At the northern 
end of the valley (Plate 6.5b), the landscape 
falls away sharply and a large jebel dominates 

this part of the site. Wadis have flowed on 
either side of this jebel, so that it forms a 
naturally defended feature, overlooking the 
plateau valley bottom to the east and the low-
lying landscape to the west.
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4. RESULTS OF ON-SITE 
MAPPING PROGRAMME

Figure 12 displays an overview of the 
topography across the site and of all the 
features recorded during the survey. Zoom in 
images of this map are provided as (Plate 6.8) 
and Figure 14. These maps shall be referred 
back to in the subsequent sections, and display 
all of the archaeological materials which were 
spatially recorded using the DGPS system. 
The greatest area of topographic complexity 
within the site, and the area with the highest 
concentration of structural features, was that 
of the Jebel at the northern end of the valley. 
This was also the focus of the most intensive 
damage to the site. To characterise this 
complex feature, a 3D model of the jebel was 
produced from UAV survey. The model is 
displayed as a wireframe mesh (Plate 6.9a), 
and as a fully textured 3D model (Plate 6.9b). 
This permits the complexity of the site to be 
observed, and also provides a 3D perspective 
of several of the major stone structural 
features (discussed later). (Plate 6.9c) 
displays an aerial orthophotograph, derived 
from this 3D modelling for the Jebel, which 
provides a high-resolution (1cm) image 
detailing the structural features and damage 
incurred across the northern end of the site. 
This is the highest resolution image of the Al 
Magar site to date. Importantly, this image 
does not require any specialist software to be 
viewed, allowing the Ministry of Tourism to 
examine the site in detail remotely.

Collectively, these surveys have allowed 

the topography of the site to be recorded, 
and provided detailed imagery covering the 
primary areas of interest. Along with the 
recording of features of interest from on-
site survey these data have allowed us to 
produce a detailed map of the site. These data 
highlight several initial observations, which 
are expanded upon in the following sections. 
Firstly, the damage on-site is extensive, with 
numerous recent trenches present across the 
site. These are also clearly visible as white 
scars and pits in the aerial data. Secondly, 
several areas of concentration of different 
materials were noted on site. These materials 
included grinding stones, stone tools of 
varying form and age, and structural features. 
On-site structures included burial cairns, 
along with walls defining enclosed areas and 
small circular and sub-circular structures. 
These features are all focused primarily on 
the jebel at the northern end of the site, and 
take the form of dry stone walled structures 
with these walls composed of the loose 
blocks that cover the jebel. In some cases it 
was difficult to determine whether circular 
features were formerly burial cairns or former 
structures. This was due to disturbance in the 
core of some of these features, which had 
reduced them to disarticulated rubble piles 
surrounding a central disturbancepit.

The topographic data and landscape 
photographs emphasise the striking 
landscape positioning of the primary features 
of the site. The majority of the structural 
features lie on the jebel, which is positioned 
between two steep wadi courses which meet 
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and drop away dramatically behind the jebel, 
which can only be easily accessed from the 
open plain of the wadi to the southeast. Stone 
tools of potentially Neolithic age are present 
across this plain, focused immediately 
around the jebel, and on the jebel itself, 
along with some possibly older tools in small 
numbers. The area was attractive to people 
during wetter periods as the jebel would 
likely have overlooked vegetated wadis, with 
the at least episodic presence of freshwater. 
These characteristics would likely have 
drawn animals to the area, and the elevated 
position of the jebel above these wadi 
courses would have provided an excellent 
location for observing and ambushing these 
fauna. The date of the structural features on 
site is unclear, although radiocarbon dating 
of material from some of these may permit 
this to be determined with more accuracy.

These data will all be provided to the Ministry 
of Tourism along with this report. 3D models 
are provided as .obj format data that can be 
viewed in any free 3D viewing software such 
as Meshlab. DEM data and Orthophoto data 
are provided as Geotiffs, and can be viewed 
either as images on their own in Windows, 
or as spatially referenced Geospatial data 
in a GIS. Data is provided in the WGS 84 
geographic coordinate system (z units were 
recorded in MSL, using the Trimble DMA 10 
x 10 global Geoid model).

5. ARCHAEOLOGICAL 
MATERIALS

5.1. Test Trench 1
A small (c. 0.5 m x 1.0 m) test trench was 
excavated in one of the pre-existing pits 
on the jebel (trench 1 - see Plate 6.10a). 
This trial excavation revealed an in situ 
grey ashy silt layer about 10 cm below the 
current surface. In situ bone fragments were 
recovered and included elements attributable 
to sheep/goat and an unidentified species of 
antelope. A small assemblage of lithics was 
also recovered from this layer, together with 
a mollusc shell. It is therefore likely that 
excavations would uncover a good sample of 
lithics and other finds.

5.2. Stone tool technology
As no evidence for the use of materials such 
as ceramics and metals has been found at Al 
Magar, consist with what we know about 
the Neolithic in Arabia, a key aspect of the 
material  culture concerns the use of stone. 
This consists of both ground stone and 
knapped (‘flaked’) stone. The ground stone 
consists of both the statues that are believed 
to have been made at the site, but also a wider 
concern with grinding stone, and is discussed 
in a later part of thisreport.

Knapped stone is abundant across the site, 
and the analysis of the material recovered 
during our visit allows us to make some 
initial conclusions. Aside from a few possible 
Middle Palaeolithic flakes and cores (e.g. 
number 46, deposited with the Ministry of 
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Tourism, a quartzite Levallois-like core), the 
lithic technology at Al Magar is consistent 
with an early to middle Holocene age. Lithics 
are found in different frequencies across the 
site, but this may reflect simple factors such 
as differential sediment cover. As shown 
in Plate 6.10b   – which shows the lithics 
collected particularly for their ‘diagnostic’ 
value, and by no means shows all lithics 
present at the site – most of the lithics were 
collected from the eastern part of the site 
(in the vicinity of the trench from which the 
radiocarbon dated samples came).

Several different kinds of raw material were 
used for producing stone tools. The dominant 
types are 1) local quartzite (or sandstone) 
(e.g. A in Plate 6.11c), which mostly consist 
of large flakes but some blade production is 
also attested; 2) a green chert, imported from 
an unknown source (e.g. Plate 6.11a and A+B 
in Plate 6.11b); 3) other forms of chert, again 
of unknown origin, but these are much less 
common than the green chert, and generally 
present in the form of finished tools (e.g. 
E+F in Plate 6.11b); 4) quartz, probably local 
and procured in the form of small pebbles of 
different colours and sizes (e.g. C+D in Plate 
6.11b).

The stone tool technology at Al Magar 
is similar to that previously described at 
sites assigned to the western Rub al Khali’ 
Neolithic. Its key features can be summarised 
as:

Diverse manufacturing and shaping 

(reduction) methods (including blade/
laminar/single platform and multi directional 
methods) were used. The quartzite was 
generally reduced in a unidirectional manner 
from single platform (blade like) cores. The 
green chert was often heavily reduced, but 
was commonly flaked in a similar single 
platform manner. These often demonstrate 
evidence for abrasion/overhang removal 
on the interface between the debitage and 
platform surfaces. A fairly typical example 
of a core from Al Magar is shown in Figure

20. The flake assemblage is consistent with 
the core technology. Platforms are generally 
plain (i.e. not facetted), which many show 
clear evidence of overhang removal/abrasion. 
Bulbs of percussion are rather diffuse and 
eraillure scars are absent on many examples. 
Lipping is common. These features suggest 
the use of percussors other than hard 
stones, i.e. some kind  of soft hammer. 
Although the range of platform and related 
attributes also suggests the use of a variety 
of percussor types. The flakes are generally 
unidirectionally scarred.

Flakes/blades from these reduction methods 
were selected to produce arrowheads (Plate 
6.11b) and bifacial foliates (Plate 6.11c). 
These are very finely formed. 16 examples 
of seemingly complete bifacial foliates were 
collected. These are generally around 60-40 
mm in length, 35-20 mm wide and 14-8 mm 
thick. They are quite variable morphologies 
and the fineness of the flaking also varies 
considerably. In some cases there are large 
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scars, while in others very fine, flat and 
invasive scars suggest a mixture of soft 
hammer and pressure flaking. It is generally 
not possible to tell the form of blank used 
for these foliates. A total of 14 arrowheads 
were collected. The single most common raw 
material in the sample is quartz, followed  by 
different forms of chert. In terms of basic 
dimensions the arrowheads are around 35-
25 mm in length, 18-13 mm wide and 6-3 
mm thick. Unlike the bifacial foliates, which 
are often quite rough which may indicate 
that there made on site, the arrow heads are 
generally very fine and appear ‘finished’. 
Other forms of retouched implement are rare, 
with for example one burin being collected.

These typological and technological features 
share similarities with Neolithic material 
from localities such as Mundafan. There, 
however, do seem to be some differences. 
These include the absence, or at least 
rarity, or endscrapers at Al Magar that are 
a very common element at Mundafan. The 
meaning of this difference is not immediately 
obvious, and may be temporal in character, 
reflect cultural diversification or simply that 
different functions were being performed.

Aside from the local raw materials, the 
abundant green chert seems to be have 
imported to the site in the form of large (fist 
sized) flakes, which were reduced on site. 
Along with other aspects of material culture 
(e.g. the Cowry shells, at a site over 300km 
from the sea, discussed below), the presence 
of large amounts of possibly non-local raw 

material may indicate the high mobility of 
the Al Magar inhabitants.

The available data presents an interesting 
refinement to our understanding of the 
Neolithic in Arabia. In lithic terms the 
technology is more in fitting with the 
seemingly indigenous developments of 
southern Arabia (e.g. Crassard and Dreschler, 
2013) than with connections to the north, as 
for example indicated at Jubbah (Crassard 
et al., 2013). Yet in other features, such as 
lacking trihedral rods and Fasad points, the 
Al Magar material is different from that 
south of the Empty Quarter, and so suggests 
a distinctive Saudi/western Arabian facies of 
the Neolithc. Understanding how this lithic 
evidence articulates with the faunal evidence 
(domesticates?) and evidence for highly 
mobile populations (were they occupying 
the Al Magar sandstone plateau as part of a 
seasonal trashumance strategy?) offers great 
potential to understand the prehistory of 
KSA and a unique chance to excavate an in 
situ Neolithicsite.

5.3. Structural features
A total of 22 structures were mapped on the 
site on the ground, and additional features 
which could not be observed from the 
ground become apparent from the aerial 
photography, particularly a series of circular 
features at the western side of the Jebel 
peak. Many of the circular features on-site 
appeared  to be collapsed or disturbed burial 
cairns (as they were open at their apex). 
The majority of the structural features were 



97

focussed upon the jebel, apart from a cluster 
of circular structures lying on the wadi plain 
to the southeast (Plate 6.12a & Plate 6.12b).

A particularly notable feature was a wall 
running SE-NW along the southern face of 
the Jebel, constructed in a dry stone manner. 
This can be seen clearly in the various figures 
in this report (e.g. Plate 6.13a). It is of course 
presently difficult to determine if this dates to 
the same period as other finds from the site, 
if it does it is potentially a very interesting 
discovery for a period generally regarded as 
being dominated by highly-mobile groups.

5.4. Faunal and human bone
Bones were present on the surface of the site. 
However, these have either been eroded from 
their original contexts or have been disturbed 
through digging or the movement of vehicles, 
implying that bones in buried and dateable 
contexts will be found in excavations. The 
surface bone scatters mainly consist of recent 
specimens attributable to caprines (sheep/
goats). In situ bone fragments were recovered 
from the small excavation of Trench 1, and 
included elements attributable to sheep/goat 
and an unidentified species of antelope.

In the disturbed area there are low frequencies 
of recent sheep/goat bones mixed with 
archaeological bones that are out of context. 
These bones include human skeletal remains 
of our species (Homo sapiens) and bones of 
animals in the horse family (i.e., unknown 
species, Equus sp). On the jebel there are 
archaeological bone assemblages evident 

from pit disturbance and include sheep/goat 
bones, camel and cattle (Bossp.).

The faunal evidence thus provides new 
insights into Al Magar. Certainly a member  
or  members of the horse family are evident 
on site, which is consistent with the statues, 
though this requires further analysis and 
investigation. It is unclear what type of 
horse is present on site, and would require 
detailed morphological (and perhaps 
DNA) investigation of larger, comparative 
samples. We also do not know if the horse 
is domesticated or wild, perhaps hunted, 
species and would again require further 
investigation. Interesting is the fact that we 
probably have domesticated species (e.g., 
cattle, sheep/goat, camel) alongside hunted 
species (e.g., antelope). The presence of 
human remains (H. sapiens) also provides an 
unprecendented opportunity to examine the 
age, sex and health of the early populations 
who inhabited the region. The application 
of scientific studies (e.g., isotopes, study of 
dental calculus) can also reveal information 
about the site ecology, as well as the diet of 
the Al Magar populations.

5.5. Molluscan remains
The molluscan remains recovered from 
Al Magar provide insights into both 
palaeoecological conditions during the 
Holocene (i.e, the last 10,000 years) and 
cultural aspects of the site. Two specimens of 
the land snail Zootecus insularis (Plate 6.14a) 
were found, one on the surface adjacent to  a 
human burial and the other from within Test 
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Section 1. This species is widespread in 
humid and semi arid areas from west Africa 
to India, but does not live in arid regions of 
Saudi Arabia today; its present distribution in 
Arabia is restricted to the Asir Mountains and 
in coastal areas. Zootecus insularis is not an 
obligate burrowing species, although given 
its preference for semi-arid environments 
it is likely that it buries itself within friable 
sediment during the heat of the day. The 
precise ecology of this species is poorly 
known, although its optimum habitat appears 
to be connected with well-vegetated soils 
close to water-related environments, where it 
reaches the highest percentage of individuals 
during drier and hotter seasons.

Three shell beads (two complete and one 
broken) were also found, as shown  in (Plate 
6.14b).  These were made from marine cowrie 
shells and had all been modified in the same 
way, by removing the domed part of the shell 
to create a button-like form. All three were 
found on the surface, although one was close 
to a spoil heap removed from a substantial 
trench and might therefore have come from 
earlier sediments. It is possible that these were 
used either as shell money or as decoration 
(possibly for horse halters), but their precise 
age cannot yet be determined. Similar beads 
made from cowries have been reported 
in a range of Holocene sequences in the 
Levant. The discovery of cowries, in itself, is 
significant, as it indicates contact with coastal 
environments (ca. 300 km away), which 
is obviously very distant from Al Magar. 
Whether this is due to direct procurement of 

shell, or obtained through trade and exchange, 
must be investigatedfurther.

5.6. Grinding stones and potential statuary 
pieces

Numerous ‘grindstones’ are found across the 
site (e.g. Plate 6.15a), which were perhaps 
used like pestle and mortars to process 
resources such as grass seeds (as found at 
other Neolithic sites in the region, such as at 
Mundafan). This interest in grinding stones 
provides important context for the statues 
from the site, as the early inhabitants of Al 
Magar were clearly adapting at modifying 
stone in various  ways.

In some cases stones appear to be modified 
by grinding into shapes that do not look 
like pestle and mortar like implements, 
consistent with the previously identified 
statues, although no unambiguous examples 
of animal statues etc were identified. The 
question remains as to the function of the 
grindstones, and there is the possibility that 
plant foods were processed at the site, either 
from wild plants or as domesticated products. 
Palaeobotanical analysis of the charcoal 
from the site potentially reveal whether these 
populations incorporated plants as well as 
animals into their diet.

6. DAMAGE TO THE SITE

Al Magar has suffered damage prior to this 
detailed survey, and pits and bulldozed areas 
are present across the site. The largest of these 
is a disturbed area of 3,939m2, within which 
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no in-situ archaeological material would 
appear to remain (Plate 6.16a). The presence 
of broken pieces of large archaeological 
material indicates that this area previously 
held archaeological features, as more than 8 
grinding stones were found in this disturbed 
area, along with fragments of human bone. 
This suggests that it is likely that burial cairns 
and other structural features may have been 
destroyed in this area.

Pits have also been dug all across the site (e.g. 
Plate 6.16c), and the structures upon the jebel 
appear to have been a particular focus of this 
digging. In total, a surface area of 4206m2has 
been removed from the site, to a depth of 
between 10cm and 1.5m, from 52 pits. It is 
unknown how much archaeological material 
may have been lost as a result of this activity, 
and therefore future recommendations 
include the examination of high resolution 
satellite imagery which predates the damage 
to determine whether further structures were 
formerly present.

7. FUTURE 
RECOMMENDATIONS

7.1. Remote Sensing
Non-intrusive remote sensing methods 
may prove useful to further understand the 
potential for buried material at Al Magar, and 
to characterise the damage to the site. The site 
at Al Magar has suffered damage, resulting 
in some cases in complete destruction of the 
original structural features. The age of the 
disturbance events is unclear, however some 

understanding of the former character of the 
site, and greater appreciation of the scale of 
this damage, may be possible using historical 
aerial and satellite imagery that shows the 
site before the damage occurred.

Several data sources predating the disturbance 
events may potentially cover the Al Magar 
area. Firstly, historical aerial imagery from 
the early twentieth century may be present in 
RAF and Luftwaffe archives, however these 
can sometimes prove difficult to search for 
specific geographic localities, and may be 
of lower resolution. To identify whether Al 
Magar is present in these archives would take 
time therefore, and the chance of coverage at 
the resolution required is relatively low.

While the chance of locating suitable aerial 
data is slim, the authors have established 
that the region is covered by declassified 
United States satellite photographs from the 
1960s-70s. These data can be sourced from 
the US Geological Survey, and typically 
require further processing by a GIS analyst to 
remove lens distortion, and to georeference 
the images. Of the declassified USGS 
collections, it is recommended that only data 
from the Corona KH4A or 4B missions be 
acquired for the Magar site. These data are 
of moderate resolution (typically 9- 6 ft to a 
pixel) and therefore may provide sufficient 
detail to discern some structural features. 
Unfortunately no historical declassified US 
high resolution (KH7 Gambit) imagery is 
available for the area.
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While these historical datasets could provide 
information on the character of the site that 
firmly predates any damage, if the damage to 
the site is known to have occurred relatively 
recently, higher- resolution commercial 
satellite imagery would certainly be the most 
useful dataset to obtain. Several very high 
resolution commercial satellite datasets can 
be purchased. IKONOS data is available from 
2000 onwards, and provides images with a 
resolution of around 1m, potentially allowing 
the detailed identification and description of 
structural features at Al Magar, prior to the 
disturbance events. Quickbird data is available 
from 2001 onwards and has a resolution 
of 61cm. GeoEYE1 data may also provide 
the required resolution, however data only 
dates from 2008 onwards. All these data are 
commercially available from the Digitalglobe 
corporation. It should be noted that SPOT 
and LANDSAT data, while comprehensive 
in coverage, are unlikely to be of value due 
to their moderate spatial resolution (greater 
than 15m to a pixel). It should also be noted 
that some of these datasets may already have 
been purchased by mapping centres in Saudi 
Arabia, such as the Saudi Geological Survey, 
the General Commission for Survey, or other 
member bodies of the National Committee 
of Geographic Information Systems in Saudi 
Arabia, and so may already be available to 
the Ministry of Tourism through government 
channels.

7.2. Geophysics
A key question for the Al Magar locality is 
where would be an appropriate location to 

target future investigations? The results of 
our site survey suggest that the greatest depth 
of sediment may be present on the eastern 
side of the wadi plain south of the Jebel, as 
bedrock can be observed at shallow

depths and at the surface on the western side. 
To determine more specifically where within 
this area would be a promising target for 
future excavation, geophysical survey could 
be performed. Geophysical survey methods 
use non-intrusive passive or active radiative 
scanning to determine the below ground 
character of archaeological sites.

In the case of the Al Magar site, magnetic 
survey may provide some indication of 
potential buried structural features, although 
the presence of any metal rubbish at the 
surface or buried on site may be problematic, 
as magnetic dipolar ‘aureole’ effects from 
these items may mask data for metres 
surrounding the metal item. The surveyed 
area of the site may therefore require surface 
cleaning beforesurvey.

Ground penetrating radar survey could prove 
highly useful, as orthogonal data collection 
may allow both the 3d reconstruction of any 
buried structural remains, and detailed profiles 
of the sediment depth to be obtained. It would 
be particularly recommended that antennae 
of varying frequency are employed, so as 
to permit differential depths of penetration 
and of maximal resolution, allowing more 
detailed examination of the sediment profiles 
in order to determine excavation targets. 
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Electrical resistance survey is unlikely to 
prove effective within the area, and would 
not be recommended.

7.3. Excavation andAnalysis
Our survey has definitively established that 
intact deposits are present at Al Magar. 
As mentioned above, our survey suggests 
that the greatest depth of sediment, and 
therefore the best potential for an informative 
stratigraphic sequence to be excavated is on 
the plain south-east of the Jebel. This is the 
area around where the radiocarbon dated 
samples were recovered, and it appears that 
a good amount of undisturbed sediments 
are present in this area. In addition small 
excavations on the ‘jebel’ should be 
conducted. Future excavations would be 
highly productive based on the identified 
remains found on surface, and include many 
classes of material, including stone tools and 
faunal remains. There is no doubt that the past 
ecology of the site could be reconstructed on 
the basis of what has been observed. Thus, 
the site preserves important information on 
prehistoric activity, as well as information on 
changing environments from “dry”, to “wet” 
to “dry”again.

8. REGIONAL SURVEY- 
UTEYFAH SITES

The landscape surrounding Al Magar 
contains archaeological material of many 
periods of prehistory and history. Additional 
survey by the Palaeodeserts team during the 
2014 season was focussed upon the area of 

Uteyfah, at 19.76N, 44.08E approximately 
3km northeast of Al Magar (Plate 6.4).

Uteyfah is a location where the Ministry of 
Tourism had previously identified a large 
rock art panel adjacent to an isolated jebel in 
the centre of a valley (UT-1 in this report). 
As with Al Magar, the location is typified by 
deeply incised wadi courses cutt hrough the 
sand stone, forming complex deep valleys 
(Plate 6.17).

Around this location, in addition to the rock art 
panel (an interpretation of which is presented 
below), Lower and Middle Palaeolithic 
stone tools, and Neolithic and Holocene 
archaeology was recorded, in various forms. 
A tailed cairn (a burial mound of piled stones, 
with an elongate line of stones running away 
from the burial mound) was also observed in 
the area (UT-4). These features are discussed 
below.

8.1. Stone tool sites (UT-2 &3)
An interesting diversity of Palaeolithic stone 
tools were identified and collected in the 
Uteyfah area. Lower Palaeolithic (Acheulian) 
material is found at UT-2. This is characterised 
by handaxes and discoidal cores, on 
quartzitic sandstone. In technological terms 
the material appears to be broadly similar 
to that recovered from localities such as 
Dawadmi in central Saudi Arabia (Jennings 
et al. 2015). The northern part of UT-3 
consists of Neolithic material, with small 
stone tools being made of flint. The southern 
part of UT-3 features Middle Palaeolithic 

Investigations at the AlMagar Site



ATLAL 30 PART TWO 102

material. This is of Levallois form, and  is 
similar in its characteristics to that identified 
at Mundafan. These findings demonstrate the 
rich potential of the wider area to understand 
all periods of human prehistory. Only limited 
observations were made at Uteyfah, but it is 
clear that with greater study, many phases of 
Saudi prehistory will be represented, ranging 
over the last 1 million years ormore.

8.2. RockArt(UT-1)
The main rock art panel (Plate 6.18a) at 
Uteyfah is approximately horizontal and 
all engravings are heavily patinated. On an 
adjacent rock three more recent engraving 
sofcamels can be seen (Plate 6.18 b-c: 
top and Figure 39: top). The main panel 
contains at least nine animal depictions. All 
are extremely simplified and the species can 
often not be determined. Two representations 
on the left of the panel may represent an adult 
and a young equid and along the bottom of 
the panel a young or female ibex is visible. 
Rather unusually, a depiction of a tortoise can 
be identified along the crack that runs through 
the right side of the panel. In addition there 
are numerous human-like figures and what 
appear to be spears, penetrating one of the 
animals. The panel also features a number of 
animal footprints.

In addition, the panel contains a number of non-
figurative engravings that appear to reflect the 
local topography (Plate 6.18c: green), which 
is potentially of great importance, and if true, 
a rather spectacular finding. The double line 
across the centre of the panel corresponds in 

direction and view to a wadi running across 
the local landscape. In addition, the layered 
wavy lines point in the direction of similarly 
shaped mountain ranges, while four-pronged 
and circular shapes mirror local jebels and 
outlying inselbergs in shape and location. 
The layered representation of the topographic 
features appears to reflect the texture of the 
bedded sandstone in the area. Topographic 
engravings are very rarely recorded in rock 
art, and are known from limited geographic 
areas, such as at Mount Bego in the French 
Alps, where they represent field systems and 
farms and a single example is also reported 
from Siberia (See Acrà 2004 in Chippindale 
& Nash ‘The Figured Landscapes ofRock-
Art’).

On an adjacent panel three large unidentifiable 
animal engravings were recorded. While 
most animal depictions in Saudi Arabia are 
fairly naturalistic, the three engraved figures 
in Figure 39 do not appear to represent local 
fauna. The dark patina of the engravings 
suggests an early date and the combination of 
weathering, content and style indicates that the 
rock art probably pre-dates the Bronze Age. 
However, the horizontal position of the panel 
may have caused moisture to accumulate 
and led to an increase in weathering and 
patination. The date of the rock art therefore 
remains unknown, but  further, more detailed 
investigation could provide an assessment of 
temporalperiods.
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9. SUMMARY AND 
CONCLUSION

In our estimation, the Al Magar site has the 
potential to be one of the most important 
Neolithic sites of the Arabian peninsula, 
if not the wider geographic region of the 
Levant and the Near East. Based on our 
observations, it appears that the site history 
is complex, but the key period of occupation 
is in the Neolithic. Well preserved, Neolithic 
sites are exceedingly rare in the Arabian 
peninsula, and the recovery of an intact site 
with remarkable ecological and cultural 
information is unprecedented in the Kingdom 
of Saudi Arabia. In our view, the Al Magar 
site provides fundamental new information 
about Saudi prehistory and history, and it is 
of great importance to the people of the KSA 
today. Here we highlight the findings of our 
very brief, five-day survey, and at the same 
time providing some recommendations for 
future investigations.

1. One of our main aims of the field work 
was to map the Al Magar site. We have 
successfully achieved this main aim. 
Detailed and usable electronic maps are 
now available, and these can guide all 
future site investigations. The mapping 
programme has, with great accuracy, 
indicated areas with intact deposits, 
important for any future field investigation. 
The mapping has also revealed how 
prehistoric activities at Al Magar relate to 
key topographic landmarks and landscape 
features (e.g., jebels, palaeo-rivers). The 

maps also indicate clear cultural activity 
areas and areas with significant structures 
and settlement, providing one of the most 
detailed mapping projects conducted on 
a Neolithic site in all of Arabia. A small 
excavation (Trench 1) revealed that the 
site will, without  doubt, contain intact 
deposits with information about site 
activity and environment. We do not 
expect that the deposits at the site are 
thick, measuring anywhere between 50 
cm and 1 m in depth. Therefore future 
excavations should be spatially broad-
scale. Such excavations will yield an 
unprecedented amount of cultural and 
environmental data across space, allowing 
the investigators to understand site 
activities. The results of the excavations 
will yield a large amount of environmental 
and cultural information, which will be of 
great national and international appeal in 
interdisciplinary research programmes.

2. The environmental data indicate that the 
site and its environs were well watered 
in the past. Human populations in the 
Neolithic certainly expanded into an 
area that was formerly dry, and occupied 
a wet landscape between ca. 10,000 - 
7,000 years ago. The populations were 
only to disappear again when conditions 
became hyper-arid, perhaps coalescing in 
more favourable places in Arabia (e.g., 
around oases, in mountainous areas). One 
of the major research questions that is 
being addressed by the “Green Arabia” 
research programme concerns what 
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happened to human populations when the 
environments repeatedly went dry after 
wetphases.

3. The Neolithic occupations have been 
preliminarily radiocarbon dated to 8,000 
years ago. This period coincides with 
the Holocene Wet Phase known from 
palaeoenvironmental studies conducted 
in Arabia. We expect that application of 
additional radiocarbon sampling will 
yield a broader time interval, perhaps 
extending between 10,000 to 7,000 years 
ago, as this is the interval for the wetting 
of the region. We would recommend that 
the radiocarbon dating be conducted 
in a research laboratory (e.g., Oxford 
Radiocarbon Laboratory) rather than 
a commercial laboratory (e.g., Beta 
Analytic), as researchers will be able to 
refine and improve the accuracy of the site 
chronology. While palaeoenvironmental 
scientists have highlighted the Early 
Holocene wet period, little information 
from archaeological sites in Saudi Arabia 
has been recovered. It is recommended 
that the Al Magar site and its surroundings 
be investigated to detail in order to 
determine what the ecological setting was 
like. Additionally, ecological information 
can be obtained from the plant remains 
and the fauna, and based on what we have 
learned in a short time, this research will 
be highly productive.

4. The faunal evidence appears to show a 
mixed prehistoric economy, consisting 

of hunting as well as incorporating 
domesticated fauna. The presence of 
antelope supports an interpretation for 
hunting. The presence of sheep and goats 
is of great significance, as these animals 
were domesticated in the Fertile Crescent 
of the Near East, thus it is suggested that 
communities in Arabia and the Levant 
were either exchanging animals, or 
these are direct products of movement of 
people and animals. Little is known about 
the southward movement of domesticated 
fauna, and most information is presently 
drawn from Yemen and Oman where 
excavations and investigations of fauna 
have been performed. While the presence 
of goat and cattle implies also a Levantine 
origin for a domesticated species, it has 
been argued that goat and cattle may have 
been domesticated in southern Arabia 
itself, suggesting multiple domestication 
areas and events. The Al Magar faunal 
record provides a significant opportunity 
to address the origins of domestication 
and the transfer and movement of 
domesticated species.

5. The recovery of horse remains from Al 
Magar is of great potential significance 
and it reinforces the recovery of statues 
of horses from the site. The “Roads of 
Arabia” exhibit features horse statues 
from Al Magar and Professor Ghabban 
has hypothesised that we may have the 
early introduction or domestication of 
the horse in Saudi Arabia. While horse 
bones and teeth have been positively 
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identified at Al Magar, it remains unclear 
what type of horse is present, and it 
would require detailed morphological 
(and perhaps DNA) investigation of 
larger, comparative samples. We also do 
not  know if the horse remains represent 
domesticated species and/or a wild hunted 
species, thus this requires the recovery of 
additional samples and information from 
excavated contexts. Nevertheless, the 
recovery of horse bones from Al Magar is 
of great interest and this has the chance to 
make a major, international contribution 
to research. Of course, the “Arabian 
horse” is iconic in Saudi history, and thus 
there should be great public interest in 
the origins of this species, providing an 
opportunity foreducation.

6. Human remains (H. sapiens) have been 
identified from Al Magar as well as burial 
features on site. The identification of human 
remains is of great potential importance 
as very few skeletal remains are known 
from early periods in Arabian prehistory, 
and of those that have been recovered, 
few have undergone proper scientific 
analysis by physical anthropologists. 
The human remains at Al  Magar can 
provide important information about the 
age and sex of the population together 
with possible assessments of human 
health and diet. Scientific studies could 
be performed on these  skeletal remains, 
revealing much about the hunting and 
herding populations of Arabia. Ancient 
DNA should be tried, as this can provide 

insight into the possible connections 
between ancient and contemporary Saudi 
populations. If DNA were available, this 
would be of significant interest, as it 
could provide insights into the history of 
occupation of Arabia and it could inform 
us about populations exchanges in ancient 
and more recenthistory.

7. Based on a couple of sources of 
artefactual evidence, we can confirm that 
the people of Al Magar likely travelled 
large distances, or were in contact with 
peoples at great distances, consistent 
with the import of domesticates from the 
Levant. The recovery of cowrie shell is 
clear evidence of contact  with the coast 
and transport of shell over a distance of at 
least 300 km. Interestingly, our research 
at the nearby site of Mundafan shows 
that Neolithic peoples imported obsidian 
from the Yemen Highlands, more than 
300 km to the southwest and our research 
at Jubbah demonstrates contacts with 
peoples of the Levant about 500 km to 
the north. The fine-grained and siliceous 
nature of the raw materials to produce the 
stone tools at Al Magar also suggests a 
large wandering range, as many materials 
are probably exotic. The cowries and the 
raw materials at Al Magar therefore imply 
large wandering ranges and possible 
contacts between different cultures of the 
region and beyond.

8. Culturally, it is important to recognise 
that while the people of Al Magar may 

Investigations at the AlMagar Site
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have been in contact with the Levant and 
other peoples such as present along the 
coast, they appear to be developing their 
own culture in the interior zones. The 
typological and technological features 
of the stone tool industry at Al Magar 
share many features with those that the 
Palaeodeserts team have recognised at 
the nearby Neolithic sites of Mundafan 
(Crassard et al. 2012), though differences 
have been recorded here and with other 
sites across southern Arabia. This implies 
that in the Neolithic, different cultural 
groups were appearing, with distinctive 
material culturalidentities.

9. Though we have highlighted the Neolithic 
phase of site occupation at Al Magar, 
there is no doubt that many periods of 
Saudi prehistory are represented in the 
area. Lower and Middle Palaeolithic sites 
have been identified, consistent with our 
work at places like Dawadmi, Jubbah 
and Mundafan. Our present chronometric 
dating evidence indicates that Lower and 
Middle Palaeolithic sites date to more than 
500,000 years ago and up to 55,000 years 
ago (e.g., Petraglia et al. 2011; Groucutt 
et al. 2015). All Palaeolithic sites so far 
recovered are mainly associated with 
humid periods, thus this could be further 
investigated in the Al Magar region.

10. The rock art of the area is of great interest 
and is both similar to, but different 
from, rock art of southern and northern 
Arabia. The rock art provides important 

information on cultural groups and the 
degree to which communities were in 
contact. The rock art at Al Magar also 
provides interesting information on 
past ecology, as we have obtained at 
Shuwaymis (Guagnin et al., 2015). The 
identification of a possible “site map” 
at Uteyfah is potentially quite dramatic, 
as it is a unique example in Arabia, and 
rarely known world-wide, thus this is of 
national and international  importance.

In sum, in our view, the Al Magar site has 
international and national importance. In our 
assessment, Al Magar appears to represent 
a distinctive Saudi/western Arabian sub-
culture of the Neolithic, ranging back to 
at least 8,000 years ago. The people of Al 
Magar appear to have been in contact with 
other Neolithic communities in Arabia and 
beyond, demonstrating that Saudi Arabia 
was truly a cross-roads in the Neolithic, 
and in many othr periods in prehistory, as it 
is today. The people of Al Magar appear to 
be both hunters and herders, who may have 
used Al Magar seasonally, though evidence 
of substantial settlement is  also present. 
As has been noted by Professor Ghabban, 
an international, interdisciplinary team of 
experts should be assembled in order to 
study the material remains recovered from Al 
Magar. We would recommend that slow and 
methodical excavations be carried out at the 
site, as an unprecedented amount  of cultural 
material from this site will be recovered, 
which will be of international importance. 
There is no doubt that Al Magar will clear 
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up many of the questions that we have about 
Arabian and Saudi history. While much 
remains to be discovered and understood 
from the site, we would recommend that the 
findings of this site be published, as little 
information about Al Magar is available 
to scholarship, and we would be pleased to 
work with the Ministry of Tourism to further 
this cause. Our limited, five- day study 
demonstrates that future excavations of Al 
Magar will definitely produce information 
of great public and scientific interest, and it 
should be taken as an honour to work on such 
an extraordinarysite.

Investigations at the AlMagar Site





Report on the Archaeological survey of (ancient market) Suq Ukaz

Dr. Saeed bin Dabais al-Utaibi, Anas Ahmed Sindi, Abdulziz Muhammad Sad,, Salim Hazal al-
Qahtani, Fahad Abdulazizal-Tamimi, Fahadbn Faza al-Zafairi.

The site of  Suq Ukaz:  

The market of Ukaz known as Suq Ukaz was 
one of the biggest markets of Arabs. It is 
mentioned that there were 17 main markets 
in the entire Arabian Peninsula. Historians 
and geographers mentioned this as one of the 
great markets of Arabia. 

The famous Ukaz Market mentioned in 
may early publications but differ in its real 
location. It is said it was located between 
Nakhla and Taif and some said located near 
Araf’at, and some wrote it was located east 
of Taif toward south of Rakba desert at 
the Yemeni pilgrimage route. Most of the 
modern studies by historians and geographers 
particularly Muhammad bin Balheed, Abdul 
Wahab Uzam, and Abdullah bin Khamis 
agreed upon the location of Suk Ukaz in  the 
area 40 km east of Taif and 10 km from Taif 
airport.

According to published stories the site of Suq 
Ukaz is attributed with the events of battle 
of al-Fajar Ahmadal-Radai al-Yemeni wrote 
about the Hajj route from Sana’a to Makkah 
in addition to archaeological studies on the 
region Ibn Balheed mentioned that Suq Ukaz 
located between Wadi Sharb and east of Wadi 
al-Akhaider. He said it is located near black 
basalt area in the south and white Ikma  al-
Abla,a in the north  divided between Wadi 
Sharb  and Wadi Qarn.

The land chosen for the annual festival of Suq 
Ukaz is in the south of the area mentioned 
by Ibn Balheed as the place for the market. 
The place of the market was fixed in 1416 
AH and approval order issued by Late His 
Royal Highness Prince Naief bin Abdul 
Aziz al-Saud, Minister of Interior at that 
time with the agreement of His Excellency 
administrator of Taif and HRH Prince 
the Governor of Makkah al Mokarramah. 
Ministry of Education (Deputy Ministry of 
Antiquities and Museums was advised to 
install a fence around the site and protect it 
as a cultural heritage site.  

The committee decided after intensive 
studies with the help of books and legends 
about Suq Ukaz and its location established 
by researchers, scholars and historians. The 
site was finally established at its present 
location, and annual festival organized at the 
site located about 35 km north east of Taif 
at the right while going towards Riyadh and 
11km from the first bridge of al-Arafa going 
towards  the village of Adwan.  Borders from 
Fadha and al-Abla is 3540 m and from the 
west of Wadial-Akharider 3735m long and 
east of Fada 3470 m long and total area is 
10572800 square meter.100 meter wide road 
surrounding the entire site. It is a flat open 
area devoid of any hills. At the south is a 
small rocky area called al-Saraya mentioned 
by some researchers as a place of gathering 
poets. The market place called Qasr Mushifa 
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located 12 km from here. It appears that the 
site of Ukaz Suq was a wide area where 
Arab tribes gathered, men and women, for 
trading and highlighting women beauty and 
trading of animals, food products and other 
households.

Suq Ukaz during pre-Islamic and 
early Islamic period:

Historians wrote about the beginning or 
establishment of Suq Ukaz fifteen years after 
the year of the elephant while some historians 
wrote it began in 501 AD just before the rise 
of Islam.

Festival of Suq Ukaz began from 1st of Dhual 
Qa’ada of each year and continued until 20th 
of Dhu al Qa’ada then people moved to the 
market held at al-Jamoom near Makkah al 
Mokarramah.  In the month of Dul al Hajj 
people go to Suq al-Majaz near Arafa where 
they stayed until 8th of the month and then 
proceed to perform Hajj.

Suq Ukaz was a big trading center where 
products of various types were sold brought 
from Iraq, Syria, Persia and Yemen. From 
Wadi Yajlab miulk, butter, sheep, camel were 
brought and from Yemen incense, from Syria 
weapons, from Persia silk and carpets and 
from Taif animal skin and fruits like grapes 
brought to sell in the markets.

Besides trading, Suq Ukaz was also famous 
for its social and cultural activities and 
gathering of various Arab tribes. Most 

prominent activities in Suq Ukaz consisted of 
reciting and presentation of poetry, debates 
and intellectual discussions. A red oval 
shaped tent was erected where poets used to 
present  their poetry, love songs some talked 
about social and cultural problems. Even 
agreements and social problems between 
various tribes or individuals discussed and 
solved with the consultation of their seniors 
and head of the tribes. Prizes and awards 
were given to high class poets.

Disputes and problems were solved where 
religious and social scholars give speeches 
about the welfare and unity in the society.

Suk Ukaz and other similar commercial and 
social centers continued even at the beginning 
of Islam but gradually started to decline with 
the rise of Islam.  Besides commercial and 
literary activities such markets continued 
until the end of Ummayed period. These 
markets were continued even atmosphere was 
destroyed by Kharin in 129 H also declined 
due to Islamic conquers inside and outside 
the Arabian Peninsula. However the markets 
of Makkah, Suk Mina continued for and by 
the arrival of traders and pilgrims from Iraq, 
Egypt, north Africa and Asia.

Prominent features of Suk Ukaz 
Before and after Islam: 

Published documents stated that the land of 
Suk Ukaz in pre-Islamic and at early Islamic 
period was flat desert area and there  is no 
mention  of any buildings or construction 
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area in  the market place. Tents were erected 
during market days.

In the Islamic period name of Ukaz was 
mentioned with its geographical  location 
thus Ahmed bin Eisaal-Radai al-Yemeni 
wrote  about distance from  Sana to Makkah 
and different stations on the passage.

It is possible that Ukaz developed as a small 
village in early Islamic period as a station 
on Yemeni pilgrimage route. It is mentioned 
by Idrisi (died 550H/1166AD) “Ukaz Suk 
is a large village with grand mosque, oasis 
and water, market held on each Friday and 
Sunday traders  bring all  kinds of product to 
sell these until evening.

Archaeological Survey of Suk Ukaz.

Archaeological survey of Suk Ukaz area 
started on Saturday 30/4/1438AH and 
continued for fifteen days with the facilities 
provided by General Directorate  of Suk 
Ukaz Mr.Abdullah al-Swat  and  His 
Excellency administrator of al-Taif. Field 
work started on Sunday 1/5/1438 AH 
covering all the prominent features and entire 
area of Suk Ukaz mentioned in the historic 
books and publications. Major areas covered 
consisted of Wadi Sharab, Wadi al-Akhaider, 
al-Abla’a,al-Hareera, part of Yemeni  
pilgrimage route passing nearby,  Suk Ukaz, 
Qasr Musharafa and al-Ajrfa’a area.

Also we surveyed present fenced area of Suk  
Ukaz and the area North- South  covering 

10 km on both  sides; and covered  eastern, 
western area  5 km on both sides.  

- Archaeological survey documented and 
registered different sites consisting of:

- Rock Art and Inscriptions.
- Early Islamic settlement area (foundations 

of buildings).
- Islamic inscriptions.
- Water sources, wells and canals.
- Forts and palaces.

1-Al-Aba’l:

Located at 21  27  679 N latitudes and  40  39  
892 E longitude and at a distance of about 
2km a natural element consisting of a Tel 
with a pile of circular stone  structure at the 
top probably was a sign on ancient Yemeni 
route.

2-The area of Suk Ukaz:

At a distance of 500 m towards northern 
door located new architectural  structures 
of present Suk Ukaz. Several building 
foundations are documented as under:

Building no.1, figure 1/1, (Plates 7.2, 
7.3a)

Located at 21  28  57.7 N  latitude and 40 38  
37.1 W longitude.

Rectangular shaped stones used in the 
building are located oriented east to west 
measuring 27.55 m x 32.55m. The foundations 
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indicated that the rooms were square shaped 
overlooking the open compound area. Middle 
of the room measured 5m x 3.15m.

Building no. 2 (Plate 7.2):

Located at 21  28  58.4 N latitude and 40 38  
40 E latitude. Foundations built with stone 
of 60 cm thick of square shaped building 
measuring 10mx 10m.  The room is divided 
in two equal sections. Further architectural 
elements are not visible to give us complete 
outlook of the planning of this building.

Building no.3 (Plate 7.3b):

Located at 21 29 0.23 N latitude and 40 38 
36.2 E longitude. Stone foundations extended 
from north to south to about 5.50 m and are 
55 cm thick that towards east 1.80 m long.

Building no. 4 (Plate 7.3c):

Located at 21 28 54.8 N latitude and 40 38 
28.6 E longitude with rectangular shaped 
stone foundations measuring 14 x 12m and 
50 cm thick walls. Building consisted of four 
rooms, three located in the southern area 
and one in the west. It is divided from inside 
by a half wall. Rooms overlooking open 
courtyard. Each room measured 4mx 4m.

Building no. 5:

Located at 21 28 58.4 N latitude and 40 38 40 
E longitude consisted of stone foundations 20 
m long and 45 cm thick. Stones are scattered 

around the area and It is not possible to know 
further details of the building due to its bad 
present condition.

2-  Al-Sariya al-Hamra:

Located at 21  28  22.1 N latitude and 40  
38  45.0 E latitude the al-Sariya a Hamra 
consisted  of an elevated area of stones 
located between the structures of Suk Ukaz 
and contains:

1. Three  abstract figures of horses  in black 
color (Plate 7.3c).

2. Kufic inscriptions dated between 2nd and 
3rd century Hegra (Plate 7.4a).

First Kufic inscription consisted of three 
lines:
i. God be kind / merciful upon Umro bin
ii. Umro and Ali said Ameen
iii. God be kind to Ali ….

Second inscription consisted of three lines:
i. God blss
ii. Ali Umro bin
iii. … and Ali from
iv. said Ameen

Third inscription consisted of three lines:
i. God be kind  to Ali (and) ancestors of 

Zaid
ii. Bin Umro and  Ali from said.
iii. Ameen

Fourth inscription consisted of four lines:
i. I am Umar
ii. and son..
iii. and Awsami (Babar)



113

iv. Allah
v. …and to mercy.

Fifth inscription consisted of two lines:
i. God mercy upon Abd
ii. Allah bin Aflaj.

Building to southeast of southern 
door of Suk Ukaz.

Located at 21  27  31.1 North Latitude and 
40  38  50.3 East Longitude at the south east 
of southern door at a distance of 470 meters. 
Its foundations built with stones representing 
foundations of a big building or a group of 
neighboring buildings appeared in a bisecting 
manner, part of its appeared at the corner of 
the rooms. Foundations are 60 cm thick and 
built with two rows of stones. It is difficult to 
further distinguish walls and foundation due 
to damage by natural factors such as rain and 
wind erosion.

3. Stone structures:

Located at 21 28  27.1 N latitude and 40  39  
51.4 E longitudes to the east of  the structures 
of present  Suk Ukaz. Signs of building are 
found built with a mixture of small stones 
and gypsum. Each form a circular shape 
of varying 1-1.50m in diamter.  Stones are 
disturbed now and the distance between the 
stone signs some times vary between 5 meters 
to 15 meters. 59 signs are noted continued 
near al-Abal  in the east of Suk Ukaz towards 
northeast north east  in meandering fiorm to 
about 700 meters. 

Use and reason of these signs is not known 
may be further studies and excavations of one 
of these tone circles shall reveal their realsity.

Wadi Salba’a (Plate 7.4b, 7.5a)

Located between 21 27 11.63 N latitudes and 
40 40 07 E Longitudes and  extended from 
souheastof Suk Ukzto about 2.47 meters. 
Here an old well called Bir al Baidha (White 
well), oval shaped with interior diameter of 
3m 80 cm wide walls is located. Its depth is 
about 5 meter, the middle area is destroyed.  
The well is carved in a rocky area but its 
upper 3 mete area is lined by stones. It is an 
old well and was a major source of water for 
Suk Ukaz. Near the well are found very old 
foundations of a building. It was used until 
recent past as in its upper and outside area we 
could see cement plaster.

At a distance of 10 m in the east of the well 
found a water tank, new one built over the 
ground by stones and cement. Its floor 
plastered with cement. It is circular in shape 
with 1.60 meter diameter and 30 cm high.

Besides the well at its east is the evidence 
of a building, not clear  built with mud and 
stones.

Building in Wadi Salba’a:

An archaeological site located at 90 m west 
of white well (bir Aal-Baidha) consisting 
of a small Tel on which foundations of a 
rectangular building oriented from north 
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west to south east measuring 4 x 20 m with 
three areas appeared.  In the middle of the 
western wall foundation of a room measuring 
3.75m x 10 m appeared over which is the 
debris of mud of a fallen  wall. The courses 
of wall built with mud bricks. Thickness of 
building foundations 45 cm built with stones 
and mud in old style or early Islamic type. On 
the surface of site are located pottery shreds, 
grinders and grinding stones.  Also on the 
surface stone artifacts of Neolithic period 
located perhaps brought from somewhere 
else.

Wadi Lawan:

In the east of structures of Suk Ukaz at about 
7 kmrock art and inscription sites are located 
along wadi Lawan. Two sites at a distance of 
500 m each are documented.

First site located at 21  27  3.2 N latitude and 
40 41  05,6 contains figures of camel besides 
a Thamudic inscription, carved deeply in the 
rock readable from top to bottom (Plate 7.5b).  

Text:  w  d  d  t  b  s  d  (loved  in  secret).

Second site located at 21  27  29.2 N latitude 
and 40  42  18.5 E longitude.

A huge rock lying at besides the valley 
contains rock art and inscriptions.

1. Two ox figures in standing position 
(Plate 7.5c9).

2. A Thamudic inscription carved deeply 

in the rock but fading words may be 
translated as:   

 B h m n …
 Bhiman….

3. An abstract image of a human figure with 
upraised arms.

4. Part of paved road south of Jabalal-Hala 
(Plate 5c):

Located at   20 109 N latitude and 40 40 
45.8 E longitude in Wadi al-Mandsa south of 
Jabal al-Hala at about 15 m from Suq Ukaz 
consisted of a paved  road built with stones 
extended from north to south at a distance of 
25 m. The road is 2.80 m and part of Yemeni 
pilgrimage route.

Stone structures (Plate 7.5f):

Located at 21 25 386 N latitude and 40 39 
53.1E longitude south of present Suq Ukaz 
about 5 km inside new airport fence.  Two 
elevated hilly areas joined by the foundation 
of a 30 m long and 2 m wide wall. At the top 
of each hilly are stone cairns some attached 
by a tail. These stone cairns could be graves 
of Neolithic or Bronze age period. On the 
surface flint and stone artifacts  are located.

Marwan Fort (Plate 7.6a):

Located at 21 26 11.60 N latitude and 40 38 
27.41 E longitude. It is a rectangular shaped 
fort extended from east to west measuring 
42 m x 25m in size. There are four circular 
towers, one on each corner and three entrances 
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with doors. Main entrance is located in the 
middle of eastern section and other entrance 
is in the middle of western wall and another 
in the middle of southern area. 

There are four annexes one four sides of the 
fort and an open courtyard in the middle. 
There   are rooms inside the fort in south 
western corner

Wadi al-Aqrab (Plate 7.6b):

Located at 21 27 039 N latitude and 40 34 55 
E longitude in the south of al-Taif  in the area 
of Suk Ukaz in heart of the valley across the 
area of Ukaz by a dry lake bed extended to 
a long distance. Branches of water channel 
appeared at different distances with a 
distance in each of 5 meters. Some are built 
with stones of on meter deep and some canals 
have surface walls to be protected from rain 
water. The water conduits go to a wide water 
reservoir from where water was distributed 
in different directions o various agricultural 
farms and fields. At present the water tank 
is dry filled with plants, bushes, stones and 
sand and cannot be measured.

Al-Arafa (Plate 7.6c):

Located at 21 30 45.42 N longitude and 40  
35  39.48 E latitude east of al-Taif airport at 
about 30 km from al-Taif to the left of Taif-
Riyadh high way. The site consisted of a fort 
built at the end of 13th Century Hegra / 9h 
Century AD in addition other buildings and 
rock art and inscriptions.

Al-Arafa’a  Fort:

The fort build on the northern surface of a 
small hill extended from east to west. I is a 
square shaped fort measuring 25m x 25m 
with 1 m wide walls and large stone layers.   
There are two circular towers one situated in 
the eastern corner and second in the western 
corner of the fort. There are two entrances for 
the fort one in the middle of eastern area and 
second in the middle of western part.  There 
is an open passage joining the two entrances. 
There are several rooms inside the fort on 
both sides of the open courtyard. Sothern uni 
consisted of two floors.

Besides the fort at the south there are 
architectural units built with stones. There 
are small units built with small stones at the 
surface of the hill. These were added late in 
history.

Rock art sites are located in the east of Al-
Araf’a fort consisting of human and animal 
figures representing social and cultural life 
prehistoric people. Hunting scene and the 
animals present at that time in the area. These 
consisted of :
- Hunting scene, figure of a bird and two 

dogs.
- Two dogs hunting and following one 

after other.
- Figure of an ibex with large backward 

tuned horns.

The area of al-Arafa is well known for its 
rock  art and inscription sites which were 
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documented by the Department  of Antiquities 
and Museums.

Inscriptions (Plate 7.6e):

Four Thamudic inscriptions are located 
carved by deep pecking. These contain names 
of persons:

First inscription: It is individually carved on 
a rock of five words written right to left  -

Text:  b n s a d ( bin Sad).

Three inscriptions found on a rock readable 
from left to right :
1. B n t th y d (bint thid……………daughter 

of Thaid)
2. B n m s kh  (bin Masikh or Bin Maskah.
3. M s kh b n q … (Maskh bin Q…

Qasr Mashrafa’a:

Located between 21 34  26.15N latitudes and 
40  40  56.2 W longitude it is an important 
site in the city of al-Taif in general and for 
Suk Uka specially. It is a big archaeological 
site covering an area of 500m x 300m. The 
site composed of several elements important 
of which is Qasr Musharaf’a in addition to a 
number of Tel and foundations of buildings, 
a well and water reservoir, Islamic graveyard 
agricultural farms and fields (Plate 7.7a-c).

The Palace: 

The palace is located in the northeastern part 
of the site. It s a fort build with stones and 
consisted of two portions joined by a passage. 
The main southern section consisted of a 
main area probably used to receive guests 
and serve them. It is located on an elevated 
restored and renovated while second section 
located in the north of the main hall in a little 
lower area used by the family.

Main Section:

It is not properly shaped. Its northern part 
is 30 m long and southern part 35 m while 
eastern and western area 14mandconsisted of 
three parts, main hall rectangular shaped in 
the middle measuring 15m x 7m.Two arches 
, one of which still very well preserved while 
other one is mostly destroyed but its shoulders  
are preserved. The hall has three doors in the 
northern part and three doors in the southern 
area similar to first one. The open courtyard 
measures 15m x5m and has four doors two in 
the south and two in the middle of southern  
hall and two  more  in the east and one in the 
west.

Western Unit:

It is composed of a main hall in the middle 
of which is an arch, in the southern section 
are two rooms and in the western area two 
rooms. All the rooms open together by doors. 
In this unit he door located in the eastern side 
connected with the courtyard of the palace. 
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In the northern facade is a door for outer exit/
entrance also in the western corner is another 
entrance for the palace and a room located in 
the south western corner.

Eastern Section:

This section has an entrance by a door in the 
north eastern corner of the main hall leading 
towards the hall with several doors. Doo in 
the south eastern corner leads to the courtyard 
of the palace across a broken entrance and the 
door in the middle of the eastern wall goes by 
a passage at the right to three rooms at the left 
and the door through the arch leads outside 
the palace in the north.

Southern Section:

This section is connected with the section in 
the east by a main section across a broken 
passage 3.50 m wide.  The hall takes the 
shape of rectangular from north to south 
measuring 15m x 26m composed of arches 
in the eastern section where a small room 
leading by an entrance in the eastern wall to 
the hallmeasuring3m x 5min the middle is an 
arch still preserved. At the end of the section 
in the north are remains of at least two or three 
rooms not clear as these  are collapsed . In 
the eastern area there is an underground area 
closed due fall of the roof. It was probably a 
water reservoir collecting water by a conduit 
at the floor in the north.

Wall of the palace:

Part of the wall of the palace and its annexes 
are located in the western area.  We noted 
foundations of a wall about 4 m wide 
extended towards southwest of the palace to 
about 28 m ended in a rectangular room with 
its foundations measuring 7m x 5 m. The 
wall then turned towards north to about 105 
meters and ended in the north in a building 
whose foundations are inside the wall and 
part of it outside. Due to demolishing It is 
difficult to access their original shape and 
structure.

Building material for the Palace:

The palace was build with local material. 
Local stones were used in the construction of 
walls and arches, lintels and stairs. Gypsum 
was used in the floors and plastering walls. 
Athal wood was used in roofs and doors in 
windows and in the palace at large.

Architectural elements and 
beautification of rest of the Palace:

Arches:

Arches were used for the beautification of the 
building. Arches and pillars were added to 
hold the roofs in the mail hall, western unit, 
main hall and northern unit of the palace. 
Eleven doors with arches are located in 
addition o wooden doors each measuring 2.5 
m high and 1.30 m wide.

Survey of (ancient market) Suq Ukaz
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Arched entrances in the walls:

Some walls contain niches and shelves. These 
are little deep in the walls with semi-circular 
arches over them.  9 such niches are noted,2 
in the eastern wall of hall and 7 in  the main 
hall of eastern unit. Each is 1.74 m high and 
width varying between 80 cm to 1.10 m, 30 
cm high from the floor. These niches were 
added for beauty.

Archaeological Tel on the site:

Tel 1:

Located in the southern corner of the palace 
wall overlooking the palace at a distance of 20 
m and is composed of stone cairns scattered 
on the surface and signs of foundations of 
two rooms measuring one 3xm and second 
3.35 m. 

Tel 2:

It is located in the west of previous Tel at a 
distance of 10 m and composed of piles of 
stones spread in an area of 18m x 16 m. No 
clear features of scattered stone could be 
recognized.

Tel 3:

Located in the west overlooking the palace 
at 300 m and composed of a Tel of dense 
and high stone cairns. In the south are the 
remains of I meter high wall indicating there 
was a building of different sized and several 

architectural units. Large number of pottery 
shreds are scattered on the floor of the Tel 
and around it. Also located some foundations 
probably here were more buildings.

Tel 5:

Located in the west of the fort and consisted 
of stone cairns covered by sand however 
remains of some walls and building 
foundations appeared. A building measuring 
25m x 15m under the sand is visible but 
cannot be studied.

Tel 6:

Located northwest of Tel 5 where signs of 
foundations of a stone building are visible. 
The building was divided in two sections but 
could not be studied due to fallen walls and 
mostly covered by sand and debris. 

Tel 7:

It is located south west of the palace at 350 
meters at an elevated area near Jablaal-Khalas 
in the east. It contains square shaped building 
foundations of black basalt stones measuring 
10.50 long. The wall was 80 cm thick. The 
building consisted of three rooms facing 
the courtyard. Two rooms are located in the 
western section and one room in the southern 
area. Rooms in the western section measured 
6.50mx 2.5m; 3m x 2.5m. The room in the 
southern area measured 8m x 2.54 m and 8.8 
m away from the courtyard.
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Water establishment on the site:

Only one well is located on the site in the 
east of the palace divided by a water channel 
between the wadi and the palace. The wall 
is circular in shape with a diameter of 2.70 
meters and thickness of the walls 65 cm. It 
was recently restored by cement and used. 
Khalil al Muiqal wrote in 1415 H that the 
well was  built with stones thus it was restored 
later and used by the local people.

Al-Qantara:

It is located east of the palace overlooking 
the wadi on the west side of which the 
Palace is situated.  Its walls built with 
stones and plastered by gypsum continued 
in a meandering shape from east o west 
about 120m long and meter wide and 2 m 
high.  There are three openings in the water 
reservoir for water distribution between each 
opening is a distance of 1.15 m and width of 
each opening 76 cm and 1.20 m height. This 
reservoir controls he distribution of water by 
conduits.

The  Graveyard:

The graveyard is located in west of the palace 
on an open flat land  surrounded by a new 
wall covering entire tomb field but some 
graves are certainly old. It is noted that some 
graves do not face the Qibla. It means some 
graves are from pre-Islamic era.

Moveable Antiquities (Plate 7.7e):

On the surface of the site especially around 
the palace and Tel are scattered a variety of 
pottery shreds divided into two types:

First Type:

1. Decorated and shinning green glazed 
or blue glazed shreds of small objects 
such as Jars,  part of cups, body, rims 
and bases.  Yellow paste, glazed on both 
sides in green or blue color.

2. Pottery shreds of medium sized objects 
(jars, plates and pots) madeof red paste 
and high heat. Some shreds are thin in  
white color oriented at yellow.

3. Small pottery sheds of ashy paste 
decorated with deep meandering lines.

Second Type:

These are Chinese porcelain in white and blue 
color in addition to Ottoman ware of green 
color. These are from small objects such as 
cups, kettles, thin plates. These objects were 
used late in the Ottoman period.

Buildings  South of Jabal Al-Khalais 
(Plate 7.8a):

Located at 21 34  12.8 N latitude and 40 40 
44.7 E Longitude towards south west of the 
palace and at about 300m south of Jabalal-
Khalais. Two neighboring buildings 300 m 
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apart are situated. Each building is located 
on an elevated on the bank of the wadi. Each 
form a circular shape of 4m diameter built 
with black basalt rocks plastered with mud. 
These appear to be the sing on the route. 
Stones are fallen, shape deformed and it is 
not possible to draw their original shape.  
However, each of it  located about 3 meters 
from ground level.
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NEW ROCK ART COMPLEX IN SAUDI ARABIA

Robert G. Bednarik and Majeed Khan

Abstract

The discovery of a previously unknown 
rock art complex is reported from northern 
Saudi Arabia. It is located roughly half-way 
between two major rock art precincts recently 
added to the World Heritage List, but will 
be preserved in pristine forensic condition 
by   not disclosing its very isolated location. 
The rock art complex includes an extensive 
gallery of pictograms and two cave art sites; 
both features are very rare on the Arabian 
Peninsula. Its surviving rock art dates from 
6000 years bp to the present. It includes 
petroglyphs, rock paintings and inscriptions 
of the most recent past, including of the 20th 
century CE. This adds new evidence to the 
observation, made also elsewhere in Saudi 
Arabia, that Arabian rock art production and 
rock art use is a continuing tradition of the 
Bedouin that may have locally survived to 
the present time.

Introduction

One of the most impressive rock art 
properties in the world, the Shuwaymis 
petroglyph complex south of Hail, Saudi 
Arabia, was discovered only as recently as 
2001 (Bednarik and Khan 2002, 2005, 2009). 
The significance of that monument has been 
acknowledged by its speedy inscription in 
UNESCO’s World Heritage List (Bednarik 
2014, 2015). The Shuwaymis rock art precinct 

comprises the largest known assemblage of 
monumental Neolithic rock art, comprising 
many thousands of petroglyphs. We prepared 
the nomination dossier for its listing together 
with the Umm Sinman petroglyph complex at 
the Jubbah oasis (Bednarik and Khan 2013). 
Here we report the new discovery, made in 
2017, of yet another major rock art complex 
in the general region, located roughly 
between Jubbah to the north and Shuwaymis 
to the south. Like the latter monument, the 
new group of sites is located deep in the 
desert, a considerable distance from made 
roads, and is protected by its remoteness and 
difficult access. But while the Shuwaymis 
complex, as part of its nomination for World 
Heritage listing, is being rendered accessible 
by a sealed road of over 40 km length, 
there is no intention of making the new site 
complex better accessible and its location 
is not provided, except that it is in the 
mountains known as Jabal al-Mismā, almost 
100 km west of Hail (Plate 8.1a). Access will 
continue to be only by desert driving (sand 
dune and rock desert), camel or by helicopter.

The al-Mismā rock art complex is found at 
two major rock mountains, Jabal Umm Burqa 
and Jabal Fardat Shamous, separated by 4 
km of sand desert. Between them occurs a 
smaller rock outcrop devoid of rock art and a 
low plateau bearing several stone structures. 
These are assumed to mark a burial complex 
of pre-Thamudic times and are notable 
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because of their two large rectangular parallel 
enclosures, about 160 m long and 40 m wide 
Numerous grave cairns occur both inside 
and outside of these; some are geometrically 
aligned; others appear randomly arranged. 
There is also a precisely circular structure 
with a prominent central interment cairn 
near the end of one of the large rectangles. 
The burials have generally been disturbed 
by treasure seekers in the distant past, but 
occasionally such disturbance still continued 
to most re- cent times.

This new rock art complex is rendered 
particularly interesting by two factors. First, it 
comprises a major component of pictograms, 
which are extremely rare in Arabian rock art, 
a vast corpus that consists almost entirely of 
petroglyphs. Second, one of its two major 
sites includes two caves containing rock art, 
which is an even more extraordinary feature 
in the Kingdom of Saudi Arabia.

The al-Mismā rock art complex was disco- 
vered in early 2017 by Saad al-Rawsan in the 
course of a hunting trip into the desert and 
examined by us in April 2017. The following 
preliminary report summarises our findings.

THE SITES

Umm Burqa East Site

This site occurs at an elevation of about 
920 m a.s.l. and follows the base of Jabal 
Umm Burqa’s south- eastern perimeter for a 
distance of almost 300 m, facing south (Plate 

8.1b). Although the mountain is essentially 
of sandstone, there are many stratified 
facies and occasional strata of other rocks, 
especially hard siliceous ironstone. Near the 
base of the mountain appears a horizontal 
seam of haematite, several centimetres thick 
and re-surfacing in Jabal Fardat Shamous 
a few kilometres away. This stratigraphic 
consistency implies that the region’s  stra ta 
have remained perfectly horizontal. At both 
mountains the haematite is underlain by 
sandstone of low resistance to weathering 
that has given rise to moderate undercutting 
and the formation of rockshelters. Tectonic 
movements at the mountain’s base have even 
led to the development of occasional caves in 
the sandstone, two of which occur within the 
rock art site.

The site comprises many hundreds of red 
pictograms, painted mostly on protected 
vertical faces, and several hundred 
petroglyphs occurring on the sloping scarp 
below them as well as on loose blocks along 
and near the base of the mountain. The 
central part of the site features one single 
panel densely covered by vivid red paintings 
that is 18 m long and is located about 70 m 
from the left (western) end of the site. Its 
most recent artwork, randomly superimposed 
over previous red paintings, is significantly 
better preserved than other pictograms of the 
site (Plate 8.2a). The latter, older paintings 
are found in the form of nume- rous scattered 
smaller groups along the cliffs and in the two 
caves, and they are in many cases of severely 
weathered appearance. Their variable state 
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of preservation suggests that the tradition of 
rock art production extends well into the past, 
and they are preceded in time by most of the 
petroglyphs. These include bovid images 
safely attributable to the Neolithic because by 
the time the Chalcolithic period commenced 
in the area, aridity prevented such species  
from surviving (McClure 1976; Garrard et al. 
1981; Schultz and Whitney 1986; Bednarik 
and Khan 2002, 2005, 2009; Petraglia et 
al. 2011; Petraglia et al 2012). Some of the 
petroglyphs have been covered by paintings, 
and those not effectively sheltered from rain 
are in many cases so faint they are barely 
perceptible.

The occurrence of pictograms is exceedingly 
rare in Saudi Arabia, where only a very 
few such sites have been known until 
now (Bednarik and Khan in prep.). The 
wealth of them at this site complex is no 
doubt attributable to the haematite seam 
at the locality. Several crayons or pigment 
fragments with use facets have been observed 
on the floor and rock ledges. This material 
provided an immediately available source 
of colouring material and people of various 
cultural traditions were probably inspired by 
previous designs to add their own creations. 
The sequence of many rock art traditions is 
enhanced by the presence of Thamudic rock 
inscriptions, both in pounded and painted 
forms (Plate 8.2b). The presence of the latter 
provides a pointer to the age of some of the 
faded rock paintings, implying that they are 
likely to be in the order of 2000 years old 
(Bednarik and Khan 2005). In addition to 

a variety of human-like and ‘camel’ figures 
several wusūm (plural of wasm) or tribal 
identity symbols are painted in red ochre. 
Some of these symbols are still in use by 
some tribes, thus suggesting the continuity of 
a tradition for several millennia (Khan 2000, 
2007, 2017; Khan et al. 1988). Although 
enough space was available for the people to 
draw images and wusūm, they superimposed 
these on already existing pictograms as if 
showing their relationship to their ancestors’ 
tradition. The site features two forms of lithic 
material ex- traction. In its central part occurs 
evidence of systematic quarrying in the form 
of series of conchoidal fracture scars along 
the edge of a layer of very fine-grained 
quartzite. Numerous impact flakes have been 
removed here, evidently intended for the 
production of stone implements (Plate 8.2c). 
Secondly, in the large rockshelter towards the 
eastern end of the site (see location 4 in Plate 
8.2d) occurs a thin layer of coarse silicified 
conglomerate just under the horizontal roof 
of the shelter. Many of  its large pebble to 
small cobble fraction-sized, rounded quartz 
inclusions have been fractured to secure 
lithic raw material (Fig. 6). The flat ceiling 
of the shelter is stained by black soot, very 
probably the residue of many campfires. 
Locally the carbon coating is overlain by 
a more recent thin accretion of carbonate. 
Both the soot and the calcite would be 
susceptible to age estimation methods; the  
latter to U-series analysis and both of them 
to radiocarbon assay. However, no samples 
were collected in order to leave the site in 
pristine condition. Similarly, although stone 
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tools and pigment crayons were found, none 
of the archaeological materials were removed 
from their find sites.

Of the few stone tools observed at the site, 
those located in the western cave are of parti- 
cular interest. This cave, named Saad al-Raw- 
san Cave by us to recognise its discoverer, 
contains several panels of both petroglyphs 
and pictograms on walls and ceiling. They 
in- clude the only black drawings of the 
entire site, poorly preserved and no doubt 
made with dry charcoal. On the surface of 
the cave’s sediment floor occur patches of 
large quantities of charcoal. Despite the 
relative inaccessibility, this cave was used 
as an occu- pation site. Being located several 
metres above the flat ground it is accessed 
by climbing the near-vertical wall to the east 
of the entrance and then traversing a narrow 
ledge leading into the cave. The 12 m wide 
entrance opens into a spacious passage, up to 
16 m wide and in most parts 2 to 3 m high. The 
cave is 51 m deep until the passage becomes 
too narrow for human access. It was formed 
by tectonic fissures and cavitation processes. 
Most of it is reached by adequate daylight to 
allow moving about but the innermost part 
lies in darkness.

The zoomorphic petroglyphs in Saad al-
Rawsan Cave include bovid depictions of 
typical Neolithic style (Plate 8.3a). The same 
antiquity (cf. Bednarik and Khan 2005) is also 
implied by the few stone artefacts observed 
on the floor,  which include a large granite 
mortar, broken in half. It is exotic to the 

region and must have been transported from 
a considerable distance. Especially well-
preserved specimens of presumed Neolithic 
petroglyphs also occur at the eastern end of 
Umm Burqa East Site. Good quality silica 
minerals are generally scarce in the area and 
the preferred raw materials for lithics appears 
to have been the heavily silicified ironstone 
of purple to black colour that is found in 
profusion, having eroded down the mountain 
slopes from higher strata.

In the central part of the site (Plate 8.1a), 
concealed by a huge block leaning against the 
cliff, is the entrance to a second cave which 
we named Hijab Cave, after a  Bedouin who 
devoted his life to protecting the antiquities 
of Jubbah. About 15 m deep and mostly about 
2 m high, it comprises a large outer chamber 
and a narrow, fairly dark inner passage. Red 
rock paintings occur in groups in several 
locations but petroglyphs are limited to 
angular blocks located in the entrance area. 
This includes four cupules on horizontal 
panels near the dripline, three of them in a 
group. Their orientation and context suggest 
that they may have served a utilitarian 
purpose. The entrance is maximal 11 m wide 
but the massive block in front of it limits the 
entry of daylight. Sediment cover of the floor 
is restricted to the first few metres from the 
entrance, after which the floor is formed by 
bedrock. There is a stone arrangement on 
the floor that was made by adding rocks to a 
naturally occurring block; its purpose is not 
clear.
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Umm Burqa West Site

This site is significantly smaller than the 
previous; its rock art is limited to the walls 
of a rock tower located on the western flank 
of Jabal Umm Burqa (Plate 8.3b). The rock 
art there consists mostly of petroglyphs 
although there are also traces of heavily 
eroded paintings present, suggesting that their 
number may have been greater in the past. 
All observed petroglyphs are significantly 
more recent than the Neolithic, and the most 
recent specimens are likely to be under 100 
years old (Plate 8.3c). Nevertheless, there 
is a wide range of patination present on 
these petroglyphs, including several highly 
schematised zoomorphs of 100% patination 
relative to background. The several pecked 
inscriptions of this site range from Thamudic D 
and Safaitic through to well-executed Arabian 
script. The former two, presumably dating 
from the first centuries CE, show roughly 50% 
pati- nation, some of the Isla- mic is c. 25% 
patinated. It is therefore reasonable to assume 
that full pati- nation at this site might imply a 
minimum age of c. 3500 years.

The remoteness of the sites described in this 
pa- per has facilitated their protection from 
anthro- pogenic damage in most cases, but 
at the Umm Burqa West Site occur two large 
graffiti executed with spray-cans on the site’s 
western panel. It is presumed that these are 
the work of local Bedouin. The five camelid 
zoomorphs and one anthropomorph seem all 
contemporary and can be attributed to the 
first millennium CE (Plate 8.3d).

Fardat Shamous South Site

The second mountain included in the new 
rock art complex described here is Jabal 
Fardat Sha- mous, which also features two 
sites. The first is lo- cated on the foot of the 
south-eastern slopes of the jabal, where a 
group of large angular blocks deriving from 
the moun- tain slopes have accumu- lated by 
gravity below an outlier rampart (Plate 8.4 
a,b).

The site is distributed over these blocks and on 
the lower wall of the rampart itself. There are 
a few dozen panels totalling in the order of up 
to one thousand petroglyphs. Rock paintings 
or drawings are entirely lacking at present, 
although the presence of the same haematite 
seam observed at Umm Burqa East Site 
suggests that pictograms might have existed 
in the distant past and a detailed search for 
pigment traces might succeed. There is also a 
notable absence of rock  inscriptions relative 
to the two Jabal Umm Burqa sites.  

The petroglyphs are clearly attributable 
to various traditions, commencing with 
Neolithic motifs and probably ending with 
the first millennium CE (Plate 8.4c). There are 
also about twenty cupules, all occurring on 
a sloping flat panel together with Neolithic-
style bovid petroglyphs (Plate 8.5a).

The main panel of the site, on the vertical 
cliff of the bedrock rampart, extends to about 
7 m above the ground and comprises mostly 
apparent Neolithic imagery, with a  small 
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number of superimposed Metal Ages figures. 
This vertical and partially sheltered panel 
bears no significant surface accretion and 
has been subjected to considerable granular 
exfoliation (Plate 8.5b). Its production scale 
and ‘monumental’ appearance resemble 
the major Neolithic corpus of Jabal Raat 
at Shuwaymis, about 90 km to the south 
(Bednarik and Khan 2002, 2005, 2009, 
2013). The upper imagery could have only 
been created from  scaffolding or from trees 
located next to the cliffs in the past, before 
the onset of the final period of desertification.

Below this main pa- nel, on the side wall of 
the large block whose upper surface bears 
the cupules (Plate 8.5b), occurs a particularly 
deeply pounded bovid image of typical 
Neolithic style. Located only slightly above 
the surrounding ground, it displays inward-
curled horns (Plate 8.5c). This contrasts not 
only with the Neolithic bovid depictions 
of the petroglyph site complexes of Umm 
Sinman at Jubbah, to the north, and those 
at Shuwaymis, to the south (Bednarik and 
Khan 2005); most of the bovid images at 
al-Mismā rock art complex also have the 
ends of their horns turned outwards. The 
partial body infill of this motif is typical of 
Neolithic cattle images. It may be intended 
to depict body markings or applied paint, 
e.g. for decoration or to signify ownership, 
because it occurs in unique  combinations or 
patterns in the various depictions. The motif 
considered here is incompletely preserved, 
with the animal’s rear parts missing due to 
erosion. The panel it occurs on is oriented 

roughly north-south and has experienced 
extensive local deterioration since the motif 
was produced. The remaining figure is 129 
cm long but would have measured well 
over 1.5 m originally. Fortunately, this layer 
of sandstone contains numerous rounded 
quartz grains of coarse sand and small 
pebble fractions. Where these occur in the 
pounded grooves they have been subjected 
to battering by stone hammers, providing the 
opportunity to locate broken edges suitable 
for microerosion analysis.

Two such fractured pebbles are located in 
the right- hand part of the lower horn. Here, 
the groove forming the horn is 10.6 mm 
deep and 44.3 mm wide. The upper rounded 
quartz pebble is 6.9 mm long but was found 
to be unsuitable for microerosion analysis 
(Bednarik 1992, 1993). The lower grain is 
roughly heart-shaped,

8.3 mm long and maximal 5.5 mm wide. It 
consists of translucent to whitish quartz and 
bears several impact fractures (Plate 8.6a). 
The vertical main ridge includes a slightly 
curved section where the two fracture faces 
form an angle of approximately 90°. At 
this location, over a distance of c. 80 µm, 
seven micro-wane widths were measured as 
follows: 16, 16, 17, 17, 17, 16, 16 = 115/7 
= 16.43 µm. In applying the calibration 
value se- cured from the Kufic (early Arabic) 
inscription of 147 AH at Umm Sinman 
(Bednarik and Khan 2005: Figs 19 and 20) 
to these values, we arrive at an age estimate 
of E5810 + 200/ - 160 years bp (Plate 8.6b). 
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In the context of this microerosion analysis, 
‘bp’ refers to 2017 CE being ‘the present’. 
This result also needs to be qualified by 
the tentative nature of the calibration, but 
it indicates approximate contempora- neity 
with two of the three dated mo tifs at Jabal 
Raat (initially called Shuwaymis 1), the 
‘ibex’ and one of the anthropomorphs; and 
with the dated anthropomorph at the Jabal 
Umm Sinman main complex (see Bednarik 
and Khan 2005: Table 1). Certainly all four 
motifs from the three sites overlap in their 
tolerance margins, they are all of the mid-
sixth millennium bp, and they are clearly of 
the Late Neolithic period of the region.

Fardat Shamous West Site

This site comprises a single panel of 
petroglyphs located several hundred metres 
west of the previous site, some 50–60 m above 
the foot of the rocky slope. It is dominated by 
three camelid images but was not examined 
in detail on this occasion.

Discussion

We have reported the discovery and initial 
survey of a new complex of rock art sites 
in northern Saudi Arabia, located roughly 
between the very major complexes at 
Jubbah and Shuwaymis we have previously 
described, and which have since been 
inscribed on the World Heritage List. The 
al-Mismā rock art complex comprises four 
sites located at Jabal Umm Burqa and Jabal 
Fardat Shamous, two major sandstone stacks 

on the southern margins of the an-Nafūd 
Desert that are essentially outliers of the 
central Arabian mountain plateau. Two of 
these sites are relatively small, but the motifs 
of the other two number in the thousands. 
The Umm Burqa West Site is unusual in that 
it features not only a major corpus of red 
pictograms, it includes also two sites of cave 
art — both features being exceedingly rare 
in the Kingdom of Saudi Arabia. The rich 
complement of rock paintings is no doubt 
attributable to the presence, at the site, of an 
extensive haematite seam.

The second major site, Fardat Shamous 
South Site, comprises only petroglyphs. 
The present study has provided analytical 
data from one of its many early petroglyphs 
placing it securely into the Neolithic period, 
with an age corresponding to the early sixth 
millennium before the present. The al-
Mismā Neolithic repertoire complies fully 
with that of two major rock art complexes 
to the north (Jabal Umm Sinman at Jubbah) 
and south (Jabal al-Manjor and Jabal Raat 
at Shuwaymis). Both these other corpora, 
regarded as the most spectacular Neolithic 
rock art sites in the world (Bednarik and Khan 
2013), yielded very similar age estimates 
from corresponding motifs.

However, at the al-Mismā rock art complex, 
rock art production continued apparently right 
up to the present, in the form of petroglyphs 
that seem to be of the early 20th century CE 
and even more recent inscriptions, as well 
as large numbers of rock paintings that are 
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regarded as relatively recent. Therefore, 
this new complex includes rock art of many 
periods covering the last 7000 years and there 
are indications that present-day Bedouin of 
the region are still engaging with the rock art 
culturally. This observation coincides with the 
recent discovery at another, very major rock 
art complex of over 550 sites in the far south 
of the Kingdom, near Najran, of petroglyphs 
that have been demonstrated to have been 
produced in the last thirty years. This cultural 
continuity represents a new aspect of Saudi 
rock art that was never expected in this part 
of the world. Apparently rock art production 
and site use at some cultural centres of the 
Kingdom has continued right into most 
recent times among Bedouin. Such site use 
seems to include not only the occasional 
addition or modification of motifs, but also 
specific reactions to some features that imply 
the continuation of ancient beliefs alongside 
Islam. This ‘continuity of culture’ is a new 
aspect of Arabian rock art that deserves 
greater attention in the future.

The al-Mismā rock art complex will not be 
added to the serial nomination of the Jubbah 
and Shuwaymis sites, but will be preserved 
as a pristine research site suitable for forensic 
work, by discouraging any non-research 
visitation. It is only intended to declare an 
exclusion zone and install protective markers 
around its perimeter. This will hopefully 
prevent the looting of burial cairns and add 
to the natural isolation of the rock art sites.
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Tracing the path of the lost civilization of Arabia

Dr. Majeed Khan

For a long time archaeologists had the idea 
that pastoralists and nomadic Bedouins living 
in harsh and desert environment would leave 
little or no records of their presence ((Wooley 
and Lawrence 1914; Kober 1948). But, 
recent archaeological and rock art surveys 
and investigations have not only dismissed 
all previous assumptions, on the contrary 
revealed a tremendous amount of cultural 
material in the deserts of Saudi Arabia. Over 
6,000 archaeological sites and 1200 rock art 
sites have so far been recorded from all over 
Saudi Arabia.

What is Rock Art?

Rock, the basic element of this earth was 
probably the first object that man used from 
the earliest times as a most easily available 
object to make tools for hunting, cutting, 
butchering and removing animal skin. He 
used rock shelters and caves as his first home 
and used rocks to cover the rock shelters 
and caves and later built his home and other 
structures such as burials and sanctuaries, 
while the same stones were used to make 
idols and carve sculptures of deities; it 
was probably also used as the earliest tool 
for creating artistic images by engraving, 
pecking or rubbing rock surfaces to depict 
human, animal, and other figures. The art 
depicted on the rocks is called rock art, thus 
rock art is the artistic expression of man on 
rock surfaces. Rock art represents the earliest 

form of artistic creativity of non-literate 
people that date back thousands of years, as 
such it is one of the most important source 
of understanding the social, cultural and 
religious life of primitive people.

If archaeology defines the use of certain 
objects and artifacts, living conditions, 
architecture and development of cultures and 
civilizations, so does rock art.  Prehistoric 
rock art may help in defining patterns 
of culture; when the assemblage can be 
identified chronologically, each figure in its 
specific style represents a different stage in 
the cultural sequence. Hence, through subject 
matter associations, rock art can reveal many 
aspects of human life. Rock art is the only 
element of prehistoric records which is still 
preserved and remains in its original place 
where it was created.

We define prehistoric cultures as preliterate 
on the basis of our modern communication 
system, but we do not know whether the 
prehistoric communication system based on 
rock art images as signs and symbols etc. 
was to what extent fulfill the need of pre-
historic communication and when it was first 
originated. If rock art was used for some kind 
of communication then the creators of these 
images cannot be described as “preliterate” 
rather they represent the earliest literate 
societies. However, there is no doubt that the 
merit of writing system originally goes to 



ATLAL 30 PART THREE 134

the prehistoric people who used rock art as 
the first means of pictographic and symbolic 
communication..

However, in Arabian archaeology, the 
study of rock art has always occupied an 
odd position. Although archaeologists have 
recognized the importance of rock art for 
the reconstruction of prehistoric cultures, its 
study remained neglected. In the late 1960’s 
and early 1970’s, when archaeological 
investigations started on a large scale in the 
remote areas of Saudi Arabia, archaeologists 
either did not take account of rock art sites, or 
there poorly recorded . Often, only those sites 
that were accessible, or strikingly depicted, 
were recorded. Thus, rock art remained in 
obscurity.

Although, Saudi Arabia now stands among 
the four  richest rock art regions of the world 
(Bennarik and Khan 2001), still this huge 
landmass needs to be thoroughly investigated 
where hundreds and thousands of rock art 
sites might still be  hidden in the mountains 
and deserts. It is extremely difficult to survey 
the huge area of Arabia due to its heat and 
dry conditions and un-accessible terrain. 
In spite of such difficult conditions, the 
relevant archaeological department in Saudi 
Arabia, has conducted intensive survey and 
investigations and recorded hundreds of rock 
art sites Livingstone etal 1985, Kabawi et al 
1986, 1988; Khan etal 1987, 1988a; Khan 
1988b, 1989, 1990, 1993 a,b,c).

As these researchers participated in the 

comprehensive rock art and epigraphic 
survey of the entire country, a bird eye 
view of the rock art of Saudi Arabia will 
be presented here to show that the ancient 
artists of the Arabian Peninsula, like artists 
of other parts of the world, adopted the same 
practice of depicting some animals from 
their environment and neglecting others. The 
artists were apparently selective, restricted or 
controlled by the society and were not free 
in their artistic creativity. Thus, we see the 
same animals and similar human like figures 
are depicted in identical styles during the 
Neolithic period C. 9,000 BC - 7,500 BC.

In plate 9.2, a group of human like figures 
are depicted with obscure faces. Lower parts 
of the bodies have been eroded and falling of 
upper crust of the rock. The dog apparently 
playing with his master, another animal 
commonly found in the Neolithic rock art of 
Arabia.

Simple bow and arrows and throwing sticks 
are the only weapons used by Neolithic 
people. Stone objects located on rock art sites 
consist of arrow heads, scrapers with sharp 
edges and burins. 

Hunting scenes are symbolic and in no case 
animals are wounded or shown with arrows 
in the body. Why these hunting scenes 
were depicted? Do these scenes represent 
Sympathetic Magic, record of an event or 
rituals were performed on the site for the 
successes in game or increasing the number 
of animals, all these suggestions could be 
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hypothetical or assumptions of our modern 
minds.

In the subsequent periods, after the Neolithic, 
rock art in Arabia apparently become more 
schematized and a variety of animals are 
depicted in large compositions.

Universalism in the rock art of Saudi Arabia 
can be seen in the representations of hand 
and foot prints,  cupules or cup marks and 
geometric motifs that are found on almost all 
prehistoric rock art sites all over the world. 
Thus, prehistoric cultural entities of the Arabian 
Peninsula are contemporary and similar to 
other regions of the world, although we cannot 
say there were long distance contacts among 
the people of various continents. A strange case 
of similarity in style, traits and contents can 
be seen in a composition of outlined female 
profile figures located at Wadi Damm, in 
northwestern part of Saudi Arabia (Plate 9.3b). 
The outlined female figures are surprisingly 
similar in style and overall configuration to 
“female profile figures” and figurines located 
at Gonnersdorf (Germany)m, and hence pose 
a disturbing problem (Rpswenfeld:1072) of 
cultural paralles with Europe. Gonnesrdof 
figure are dated late Magdelenean, but that 
of Arabia are attributed to the Chalcoltihic 
period (Khan 1990:57). Thus, similarity in 
art contents and styles do not mean common 
ideological and artistic concepts and that hand 
and foot prints or female profile figures could 
develop independently without any possibility 
of long distance inter-regional contacts in 
prehistoric times.

The location of human stick figures in the 
prehistoric rock art of American Indians, 
Australian Aborigines, African Bushmen 
and Arab Bedouins as well as the existence 
of meandering and serpentine forms, foot 
and hand prints, certain geometric motifs 
are found in the rock art all over the world. 
Similarly, almost identical stone tools like 
hand axes, cleavers, blades and arrow heads 
are located in different areas of the world 
such as Europe, Africa and Asia. Does it 
mean that these common tools or rock art 
representations located at far off places 
were the result of cross cultural interaction 
in Palaeolithic or Prehistoric societies? And 
why such similarities in the art of widely 
separated societies exist? It is very unlikely 
that there were contacts among the prehistoric 
population of the New World and Australian 
or African societies. 

Earliest evidence of human presence in 
Arabia, foot print of a person deeply pecked 
on the horizontal surface of a hard sandstone 
rock at Shuwaymis, northern Saudi Arabia 
(Plate 9.4c). This almost natural size foot 
print was probably first outlined and then 
pecked deeply in the rock. The fingers, the 
toe and overall shape of the foot suggest that 
it is the foot print of a person who depicted it 
as a memorial sign or for some other reason, 
which is survived for thousands of years. This 
is the oldest carved foot prints in the Arabian 
Peninsula that could be attributed to c.12,000 
-10,000 years B.P. 

Hands with open palm and stretched fingers 
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are depicted on the vertical surface of a hill 
in Tabuk area, northwest region (Plate 9.4d). 
Date unknown. The hyena and the dog are 
later additions just as my own hand with the 
scale. Date unknown. While in plate 9.5a, an 
individual hand print probably was depicted 
as a memorial sign.

The cave of Janin is located in the Hail area, 
northern Saudi Arabia. Hundreds of hand 
prints and palm stencils are found on the 
inside walls of the cave in addition to camel 
figures and some ancient Arabian inscriptions. 
Date unknown from Najran, southern region. 
sexual traits and half raised arms.

In the south of Saudi Arabia female figures 
outnumber the male representations that 
are depicted mostly with half raised arms, 
long hair, narrow waist, wide buttocks and 
prominent sexual traits. The pictures of 
female representations give a sense of beauty 
and one cannot overlook the artistic creativity 
and efforts to make these images attractive. 

A large male figure is located on top of a 300 
m high hill, a very prominent location that 
could be seen from long distance. Just under 
it a burial chamber is located. It is a strange 
association. Burial chamber carved top near 
Najran. the  prominent human figure.

in a hill is never located any where in 
southern Arabia. It has been exposed and the 
capstone has been removed. It is very likely 
that the prominent male figure on hill top 
and this burial chamber are associated with 

each other. Perhaps this could be the burial 
of the person whose figure has been depicted 
just above it. Unfortunately,  the  rock was 
used as a target and bullet marks can be seen 
on the rock. Such rocks need protection and 
preservation by tracing and recording it so 
that we may not lost a cultural record of our 
past.

What is presented above is an example of 
artistic creativity of our ancestors, a variety of 
images are found all over the country, however 
unfortunately in the past few years due to 
rapid development in rural and urban areas, 
expansion of agricultural lands, construction 
of new roads and developing new towns and 
cities resulted in the destruction of many rock 
art sites. The rocks and hills were broken and 
removed without taking care of the rock art 
images depicted on many of those rocks.  For 
example Dr. Khan’s sites in north west of 
Tabuk on which he wrote a dissertation and 
took his Ph.D are almost vanished with the 
exception of a few limited figures that were 
depicted on large mountains. Similarly, the 
two applicant researchers noted the same 
destruction on many sites in central, southern 
and western regions of the country.

The ancient people of Arabia left the marks 
of their cultural, social, economic and 
religious entities in the form of artistic, 
symbolic and abstract images on the hills, 
rocks, caves, rock shelters and mountains of 
this country. The rocks and hills represent 
the pages of our past history, a history of 
which is there is no written record. The rocks 
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contain the messages of our ancestors in the 
form of symbolic human and animal figures. 
We have to preserve them and we have to 
understand them. If lost, we shall loose the 
most valuable source of information of our 
past history  

Hundreds and thousands of petroglyphs 
and painted images of human and animal 
figures, in addition to geometric and anon-
representational motifs, are located on the 
hills, rocks, under rock shelters and in the 
caves of Arabian Peninsula, these images 
need proper documentation, analysis, dating 
as well preservation and protection. It is our 
cultural heritage and history of our ancestors 
who created those artistic images at a time 
when there was no writing, as such these 
petroglyphs could be the only source of 
recording important events, stories or perhaps 
the messages.

Signs and symbols constitute a common 
and apparently an essential element of art 
predating the origin of writing in Arabia. The 
non-representational motifs are found side 
by side with the human and animal figures 
and appeared in a large variety of shapes and 
forms. The art historians always considered 
the geometrical and abstract motifs as the 
most intelligent creativity of prehistoric 
artists. The abstract and non-representational 
characters in rock art certainly were not the 
result of aesthetic production. They must have 
been meaningful which were created and 
understood by those who are not among us to 
tell us their purpose, function or meaning. But, 

in Saudi Arabia or in the Arabian Peninsula 
at large and its neighboring countries such 
as Yemen, Oman, Bahrain, Qatar, Kuwait, 
United Arab Emirates and Jordan and as 
far as Egypt, Syria, Libya and Iraq, certain 
abstract and non-representational motifs 
are still used as Tribal Symbols, which are 
generally known as Camel Brands or Wusum 
in the Arabic language. These Wusum are 
marked on the camel and other objects such 
as knives, guns, tents as property ownership 
marks (Hilden 1991, Khan 2000).

It appears, hence, that in Arabian prehistory 
there was a system of communication for 
recording events, messages and stories 
etc., a system in which highly schematic 
human and animal figures were repeatedly 
used along with certain geometric and 
non-representational motifs. This system 
could be compared with an ideographic 
communication system in which the signs are 
constant, with each form used for the same 
denotation purpose.

Rock art was thus, a form of communication 
predating the origin of writing. Hand and 
foot prints were depicted as memorial signs, 
snake as a danger mark, lion as a symbol of 
bravery, meandering line as a source of water 
and cow a sacred animal. Similarly each 
animal had some meaning embodied in it, 
and each human figure in particular style and 
form was depicted to convey some abstract 
messages. 

Hundreds and thousands of rock art galleries 
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that contain canvasses of prehistoric artists 
are the manifestation of our ancestor’s social, 
cultural and religious life. It is the record of 
past history, if overlooked; the first chapter 
of the history of this nation will be lost. 
Thus, let us collect the messages inscribed 
on those scattered leaves of our past history 
lying as rocks and boulders on the hills, in the 
deserts and valleys. Let us preserve, protect, 
safeguard, record and revive the missing link 
of the history of this nation. 

This is an example of salvaging the destroyed 
art by tracing and preserving for future 
research and studies., a record of history 
could be preserved if this work is done in 
time, if neglected it could be lost for ever. 
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